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ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΏΠΑ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

ΘΕΡΑΠΩΝ Στραψιάδου. 

ΜΑΘΗΤΑΙ͂ Σωκράτους. 

ΣΏΚΡΑΤΗΣ.᾿ 

ΧΟΡΟΣ ΝΕΦΕΛΩ͂Ν. 

Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ. 
Ο ΑΔΙΚΟΣ ΛΔΟΙῸΣ. 

ΠΑΣΙΑΣ δανειςής. 

ΜΑΡΤΥΣ Πασίου. 

ΑΜΥΝΙΑΣ δανειςής. 

ΧΑΙΡΕΦΩ͂Ν. 



ὙΠΟΘΕΣΙΣ. 

ΓΓΡΕΣΒΥΤΗΣ τις Σερεψιάδης ὑπὸ δανείων κωτοπονού- 
δὶ ἿΝ Ὁ 7 »“" Ν ο 7͵ ᾿ 

(μένος, διὰ τῆν ἱπποτροφίον τοῦ παιδὸς, δεῖται τούτου, φοι- 
͵, ᾿ ᾿ς δ 7 “ ν ὦ 7, 72 

σήσωντω ὡς τὸν Σωκράτην, μον εἰν τὸν ἥττονο λόγον, εἰ πὼς. 
Ἷ 7 ἴω Ν 

δύναιτο, τὰ ἀδικα λέγων ἐν τῷ δικαστηρίῳ, φζοὺυς γρῆστας 
ρου »- ρο Ἂς ΟῚ ,»ο9Ὃ 

νικᾷν καὶ μηδενὶ σῶν δανειστῶν μηδὲν ἀποδοῦνωι. οὐ βου- 
7] Ν -“, 7 Ν ἌΡΧΟΝ 2 Ἀ 7 

λομένου δὲ τοῦ μνειροπίσξου, διαγνοὺς αὑτὸς ἐλέδων μναν)ά- 
Ν λ ἴω 7ὔ͵ 3 ᾽ὔ Ν 7 

γεῖν, καὶ μα γητὴν τοῦ Σωκράτους ἐκκαλέσας τινὰ, διωλε- 

γεται. ἐκλυσείσης δὲ τῆς διωτριξῆς, οἱ τε μαπϑηταὶ κύκλῳ 

κοι ἤμνενοι πιναροὶ συνορώνται, καὶ αὐτὸς ὁ Σωκράτης ἐπὶ 

κρερνοεσρας οἰωρούμνενος, καὶ ἀποσκοπῶν τὰ μετέωρα “)εω- 

ρείτοαί. μετὰ ζαῦτοα τελεῖ τωρουλοξῶὼν σὸν τρεσξύτην, καὶ 
ἷ ͵ ἌΣ Ὁ ΡΥ ΝΎ ὕ Ν Ν 

φοὺς γομυιζομένους παρ αὑτῷ “εοῦς, Δερα, τοροσετι δὲ χαὶ 
3 7 7 - 3 

Αὐϑεροω χαὶ Νεφελας κοτοακοωλείται. πρὸς δὲ φῆν εὐχῆν 
ΕῚ 7 οω 

εἰσεργοντοι Νεφέλαι ἐν σγήμνωτι Χορου" καὶ, φυσιολογή- 

σᾶντος οὐκ ἀπιδανως τοῦ "Σωκράτους, ἀποκαταστῶσοωι 
Ν Ν Νι Ν 7 ,ὔ Ν ἊΝ 

πρὸς τοὺς Φεατᾶς, περὶ πλειόνων διωλέγονται. μετὰ δὲ 
“Ὁ Ν 7 Ἷ »“ οῸ- ἴω 

ταῦτα ὁ (ν πρεσξύτης διδωσκόρνενος ὃν τω Φανερῳ φινοὶ ζῶν 

ΑΠΟΑΌΜΕΝΤΟΌΜ δα Πάθιη. πεῖ. Ρεγρούδηι νυΐρὸ ρῖὸ σαρα- 
οοαα. 6614]... ἴῃ Ὁ. ρτὸ τελεῖ λαύων ρ. 76. ]. 4. Ἰερίίαγ σερι- 
1,12. οϑΐ διδάσκει, ψυοα ΡΥΙοΥ8Β λαβὼν, οἵ ρῖο σύγχρουσιν 1. 11. 
ΨΘΙΡῚ Ἰη!εγργοίαιο εϑὲ. ΑἸϊὰθ ἱπθρία σύγκρισιν. 
νατϊοίαίο5 ΟΌΒΟΥν ΓΘ ΠΪΠ1] Δα 61- 



δ ΥΠΟΘΕΣΙΣ. 
ὔ ἰ ως δ ᾿Ν ὃ ΝΝ ν᾽ 3 ͵ 3 

μονδ)ημώτων γελωτοποιεῖ καὶ ἐπειδὴ διὰ τὴν ἀμνωδίαν ἔκ 
ο 7 9 7 3 Ν ψ, ἣΝ εχ 

του φροντιστήριου ἐκξάλλεται, ἄγων ρος βίαν τὸν υἱὸν, 
ω "4 Ν “Ὁ 

συνίστησι τῳ Σωκράτει. σούτου δὲ ἐξωγαγόντος οὐτῷ ἐν 
“ , δ " Ν Ν ’ὔ γ ν 

[77 σεώτρῳ ΖῸν ἄδικον καὶ τὸν δίκαιον λόγον, διωγωνισ εἰς 
ς ΠῚ Ἁ Ἁ 7 ’ὔ Ἄ, Ἀ ἘΌΝ [ 

0 ἄδικος σρος τον δίκαιον λόγον, κῶί παρολοξων αυτον ὁ 
3) ᾿ ’ὔ’ 3 ὃ δά Ἂ» Ν 3 Ν ς Ν 

ἀδικος λόγος, ἐκοιθῶσκει. κορμυισῶμνενος δὲ αὐτὸν ὁ πατήρ 
’ Ψ ἴω ’ὕ 

ἐκπεπονημθένον, ἐπηρεάζει τοις χρῆἥσταις, καὶ, ὡς κωτωρογωκό- 
ΓΝ ,ὔ 7ὔ Ν -“΄ 2 

Ζος, εὐωγ εἰ παρωλαξων. γένομνενης δὲ περὶ φῆν εὐωχίαν 
39 7 [ ΟΣ ᾿ ἃ ΦΌΟΝ “ ΝΑ εΥ Φ 

ανσιλογίῶως, “ἰλήγοῶς λαξων ὑπὸ τοῦ παιδὸς, βοὴν {σ᾽ τησΊ; 
, δον ω δῇ Ὡ 7ὔ ἃ 

καὶ πτροσκατοιλολουμνεένος πὸ τοῦ πιχιδὸς, ὅτι δίκαιον φοῦὺς 
’ Ὁ Τρ. ἴω οο- 9 7 ς ἴω Ν Ν Ἁ 

πότερος ὑπὸ τῶν υἱῶν ἀντιτύπστεσιναι, ὑπερουλγων διὰ τῆν πρὸς 
Ν Ν ͵ 7 ΠΩ ΄ ; 

σὸν υἱὸν ᾿συγπκρουσίιν ὃ γέρων, κοατασκαπτει κῶς, ἐμυπιπρησι 
ἣν “Ὁ ἴω Ν οΝ “- »“» 4 

ΤῸ φροντιστήριον σῶν Σωκροτισσῶν. σὸ δὲ δρᾶμα χων πῶνυ 
“ 7 

δυνατῶς πεποιημένων. ᾿ 



ἈΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ΠΤ ΦΊ τ ΥΤΊ] 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ, ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ, ΘΕΡΆΠΩΝ 
2 

ΜΑΘΗΤΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΧΟΡΟΣ. 

π᾿: ΙΟΥ, ἰού. 
ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, τὸ χρῆμα τῶν νυκτῶν. ὅσον 

Ἰηίεν. ϑονρία, 641}1168. ΡΟ] 1 1551} ἀ8- 
Φίουγι5 ΒΕΠΝΔΕΙ 9Ὲ. ἙΟΝΤΈΝΕΙΙΓΕ 6Χ- 

ϑίμι δοιη πη θηίδιΐο πὶ, ααοὦ 1116 51] ὁ] [πὶ 
αγϑηΐβ. τπϑι} 0.15, σα 88 Βοιρδδίδί, Π6 6 
Ιυοἱ ἀδβιϊπανθγαὶ ρα] 1ς. ΤΊ. }15. 68} : 
Τυριπατᾳια8 80 φμείψιιες Οπιέαϊες α᾽ 47]- 
δίορἤαη6, 50 ἰ6. ΤΙ δαΐγο, τες. οἰο. υα 
46. Οοπηϊοῖ. ποσίν! [α 0115. {π|}} 1 ἀ1018, 

ΒΟΠ ἀϑηπθαμδημ ψοτᾶ 5ιηῖ. Νοη νἱά6- 

ἰυν Οἰϑος Δπίϊαυ! 8 {15 οἵ {Πρ 188 5815 

Ῥουϊίαβ [1556 νὴ τ Πρ Ὠ] 0811, ἀν ΘΓΒ156118 
ψαυίδγαα γρύπα ἀἰβιιοἴι5. βίπα 5, αἱ 

Ῥτδιμαῖαη) Βοοραχη οἴ 8}} 1510 Π.6 1}, 8.0110 - 
ὭΘΙη 566 }85,) δ Πλ]Π απ] 616 Ατιβίορα- 

ἢ 5: [Δοοϑίϊαγιι Φομ 8 ρϑύοροθιῈ ροῖπ6- 

1: ἴῃ Θοα86 πιΐηπ8 α 1 56 ΡΙῸ 10, 

αὐοα ρ]ογΒα 16. 6 5ιι1 ἐθιη ρΡΟΓ 5. ΠΔΟΥ 15 

φρβίϊπιθί. διῃί ἰβηηθη ἴῃ πᾶ σΟΠΊΠ16η- 

ἐδλϊοια πο Π1}}18.,. 6, 1185 [0116 6 ν 6189. 4118 - 

46 Δογα νἱγὶ ἱπρθηΐμ τ οδίθπάηΐ, Ρ]Δ- 

Φρη 1} ἰδ] αὐ ἴῃ ΝῸΒΕΒ, ΟὈβογναῖ: 
Τὼ ἀοϑδοῖν (6 οεἰΐα γ2δ66. 6εὲ [αΥὶ. μἰαϊβαηξ, 
ΒΤΒΕΡΒΙΑΏΕ οὲ ἰὰ υγταὶ ΒΟυΒΟΒΟΙΚ5 

ΔΕΝΤΙΠΗΟΜΜΕ, μὰν ἰα αἱ [οι ὁ φυϊὶ α 
αἰ αρργθηαγ, ρα" 865 πιέρυἶδος συπιϊπιιεῖί 5, 
Εἰ ραν ἰα. παϊυοὶό αὐδς ἰαφιοῖϊα ἐΐ γοπμὰ δδ 
ιι δ α ἄρργῖβ. 1 γρϑϑοπιδίθ {00 αιιδεὶ ἃ 
ΘΕΟΒΟῈ ῬΦΑΝΡΙΝ, φιαηά. ἱἰΐ 86 ρίαϊπε 

ΔΦ᾽αυοῖν" ἐροιιδό τἰπα [δ πιηια ἰδ ἴα, υἱϊϊθ, ἰωὶ 
φιῖ ἐϊοϊδ αι ἤοτατιθ 46 ἰα σαπιραρπθ. Ῥτὶ- 
πλ015 656. ρΡΊΟΥ 0115 ΠΟΒ.Γ18, ΠόβοΪῸ 8 ἢ 80- 

18, ῬΘ β 61 51886 ν᾽ ἀδῖαν ΒΕΒΝΑΒΌῦΚ 

116, πον Οὐπηο" 1: Ροδίδυι 4] δΧχ- 

βίδ ηΐ 6Χ ΟΠ . )ὸ ΘΧΟΘΙῚ [ΘΠ {1551 Πλ11Π1,.50- 

Ἰαπηατι6, 4] 1ΠΡ'ΘΠΪΟ οἷ" ΨΊ] οομηΐσα Αὐ|- 

βίορ δὶ ΦΘαμ!ραιαιϊ ροββῖί, ΜΟΙ1- 

ΕΠ. ΟΟὐπιῖσο πΟΒί[Ὸ περ ἀπ ἀθθογο, 
πα]! π6 ΠἸπΘϑιπμθηΐὰ ἴδ ο. 55111 1{|{π|5 

ΡΙΘΌ 611 Ποιῃ] ηΪ8, ΠΟὈΠ πῃ. ΠΙΟΓΘ5 80 11- 

Ἰδη115,. ΜΟΝΒΙΕΟΒ, ΠΟΌΒΡΑΙΝ, ἵἱπ Ὠιᾶ- 
τηδΐθ, οαἱΐ ΕΠ 1118, 1Ὲ ΒΟΟΠΘΈΟΙΒ ΟΕΝ- 
ΤΙΠΗΟΜΜΕ 6. ΒΤΕΒΡΒΤΑΡΕ δἀπιηθνδία 
6586 ς, αῃοα ν θυ 58, απ] 6556 [Ὁ 0116 ἀ6-- 

ΡιΘμθπάδί, ααϊσαηηιθ αὐνδιηηπ 6 ἔθ ιι:- 
ἰδιῃ ἀΠΠ δηΐου ἸΘρ'οῖ, 

θθοι ἐπ οοάϊΐσο πα τὶ ΤᾺ] 2} 0, τ15- 



8 τ τ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 
’ 

ἀπέραντον. 
ϑν διε [4 

οὐδεπο ἡμέρα γενήσεται ; 
Ἃ Ν ’ὔ 3... 4 37 δ. 5 ν΄ 

καὶ μὴν σᾶλαιγ ἀλεκτρυόνος κουσ᾽ ἔγω. 
ε δ᾽ δὲς ἢ «ἢ 3 3 3 Ἃ ᾿ “ 

οἱ ὃ οἰκέται ρέγκουσιν' ολὴλ οὐκ ἂν πορὸ τοῦ. 
9 4 Φ“" “" , “ 

ἀπόλοιο δῆτ᾽. ὦ τοόλεμιε, στολλών οὕνεκα, 
“2 5. Ἷ, 3 ’ Ἁ 3 ’ 

ὅτι οὐδὲ κολάσαι ξεστί μοι τοὺς οἰκετας. 
χλλ᾽ ἡ δ᾽ ε Ἁ ε Ν [4 » 

οὶ ου [4] χρηστος Οοὕτοσι νεανιὰς 

Ψ' “, 

ἐγείρεται τῆς νυκτὸς, ἀλλὰ πέρδεται 
9 ,ὔ Ψ 3 ’’ 

εν σέντε σισύραις ἐγκεκορδυλημένος. : 1 

ἀλλ᾽, εἰ δοκεῖ, ῥέγκωμιεν ἐγκεκολυμμένοι.- - -᾿ 

᾿Αλλ᾽ οὐ δύναμαι δείλαιος εὕδειν, δαικνόμιενος 
ες Ἁ φ᾿ -“ σ᾿ [ω] 

ὑπὸ τῆς δαπάνης, καὶ τῆς φάτνης, καὶ τῶν χρεῶν, 
ὃ ἊΝ ἊΣ Ξ) ἊΝ Ν Εἰ ς δὲ » 3 

ἰὼ. τουτον! τὸν υἱιμον. ο ὁε Ξομνὴν εχῶν. 

486 δή ν. 451. αηὶ ργίπλιβ 10] σουρᾶ- 
τοΐ. , 

8. ἀπέραντον. 5ῖο ἵν. οοἰά, (Ἰοββῶ, 

ἀπλήρωτον, ἀτελείωσον. ϑῖς ἰηξτα 393. 

οοἋ4. οἰπ ᾿π ρΓ6 5515. θδη ήδη) “ον δ Ιη 

ἀπέραντον ἜΧΙθΘπί, Θιοη δά πης ἰο- 

δααν ἴῃ 560} }15 ἸορΊαν : οἱ δὲ ἀπέραντον 

μετὰ τοῦ ν γράφοντες ὡμαρτανοῦσι, ἴῃγρ6- 

τ αὐῷο}}! ες. [ἢ βου] Ῥτοπι, 

1086. εἰς ἀπέραντον δίκαυνον ἄτης. 6. 

οὺ τέλος οὐχ, εὑρίσκεται. ἴὐίταηα8 τη 

Ρογμάθ θομα οβϑ. Νδο δὰπὶ ἀϊἴογθη- 
τὰ π ἀρ ποβουπὲ θη] 50] ρίο 1685, {ΠᾺΠ| 
1116 βἴαταϊς 1ἢ ἱπίορτὰ ποία, ἢ μ8η1 6 οοά, 
Ο. ἀξφβοιῖθο: ἀπέρατον, τὸ μὴ ἔχον πέ- 

ρας ἀπέραντον δὲ, τὸ μὴ τσεραινόμενον, καὶ 

φὸ ὅπερ μὴ δόναιτ᾽ ἄν τις ἐξελθεῖν. Θιοιη- 
δαἀπιοάμπι μἴο ἄἀθ Ἰοπρα ποσίθ αἸΙΘΥΊΓΓ 
Βιγερβίαάεβ, ἴ(ὰ ϑοβία ἀρὰ Ρ]αυΐ, ἴῃ 
“πυρί είν. 1. 1. 

Νεαιθ 6ρῸ ἰᾶσ Ποοίβα ἸοΠΟΊΟΙ ΘΠ ΙΏ6 
γΙ 1556 ΘΘΠξθο : 

ηἶβὶ ἴθ πὶ τι π881, νου δγαία5 481} Ρ6- 

ῬΘηάϊ ρουροΐθηι. 

Νοο πα ϑίγορβδίδθη πὸ ποσίαθβ 

ἸΏΒΟΙ1165 ἀπσογθ : ἢ06 ΘΗΪΠ) Ἔν ΘΏΪΓΘ 80- 
16. 118, 4] ἴῃ πιᾶρπῸ 86 ΔΙΊ6η0 5. 
Αρυάᾷ ΡιΙασίηῃι Μοπα. Υ,, ὅ, γορ'αΐ ἴη8- 
ἀϊοιβ ΜΙ πο ΜῈ : 

Ῥογάογιῃ!βοῖη᾽ ὑβαπα 864 ᾿ποθπὶ Ὁ {πο]- 
ἰοπ᾽ τὰ ἀονηῖβ ΘΙ ΡΒ 68 ἢ 

Οὐἱ ΠΠὸ τοβροπάδί : 

Ῥογάουιηῖβοο, 51 σγέβοϊνὶ διρ θη Γι η, 

΄υοὶϊ ἀθῦθο. 

Ἐκ Γιαθιῦ. Βος Οὐξετναὶϊ. ογὶϊ!..». 61. 

7. ὅτι οὐδὲ κολάσαι "ξεστι. ΥἹάΟ ποί. 

δὰ [γ8. 611. εὐ Τἤδϑιῃ. 217, Ῥϑιβθγδ πὶ 

1 ΤΠ ρ 65515 ὅσ᾽ οὐδὲ κολάσ᾽ ἔξιστι. Τῃ 
ρἰδγίβαιιθ οοὐά, βογιρίαιη δϑὲ ρίθηθ χό- 
λάσαι ἕξεσι. ΜΙΆΠ]ΘΙη νοῖο ὅσι σ᾽ οὐδὲ, νε] 
ὅσι δ᾽ Οορεα δαΐπ ἀοβιἀθγαΐατ ς 
ἀσόλοιο τσολλῶν οὕνεκω, καὶ ὅτι-τ-ιν 6] ὅφι 

δὲ---516 οχίγοινα ἴῃ ἔα α]8 : τσαῖε, τσολ- 

λῶν οὕνεκα, μάλισεα δ᾽ εἰδὼς---Τὴ Ὀ6]] τὴ 

Πρ ραν, 4804 πο 5[η8ϊ ΒΟΥ 5 Θαδ11- 

Θ΄ γ6; ααἷὰ ααππὶ ρΓΟρΘ ᾿οβίος δϑεβδηΐ, Δ Ὁ 

Ιϑ τὶς τη 8416 πα 11 ἔδο! "6 ἐαπβία ΟἹ θαηΐ, 
Τάοἴνσο ἴηῖογ 605, 410 115 Ὀ6Π]} πῇ σοιητηο- 

ἄσμ δϑί, βοῖνοβ γθοθηῃβοῖ, Ρᾶοο 451. 

ἢ δοῦλος αὑτομολεῖν τσαρεσκευασμένος. 
Μα16 ᾶῖο ἀπ} 6 ΘΠ] 8115 γοίογί δὰ 

1Πθονγίαιϊς ργομηβδίομθπι [ασίαη) 56.185 
ἀπ16 ρυρπδπ 4 Διρίηυδβαβ, 4:8 ΘΟ μΈ1- 
ΘἿὉ δη. 8. ΟἸ γηρ. ΧοΙ Ϊ. ἀἴὰ ροβὲ δαϊίδιη 

απο {θυ ] δ. 
10. ἐγκεκορδυλημένος. ΕἸ. ἐνσεσυλεγ- 

μένος, ἐγκεκρυμμένος. 
12. δακνόμενος. ΟἹ, ἐνοχιλούμενος. 

οὐδέ. 



ἽΝΕΦΕΛΑΙ. 9 
" ’ ,ὔ ΟΝ ; ᾽ 
ἱππάξεταί τε, καὶ ξυνωρικεύεται, 

. - ᾿ Ἄν, ΕῪΣ ΤΡ 
ὀνειροπολεῖ ἵππους ἐγὼ δ᾽ ἀπόλλυμαι, 
ς« “΄ ΟΞ» ᾿ νΝ [ ΄ 3 ἀδ 
ὁρῶν ἄγουσαν τὴν σελήνην εἰκαῦας. 

ὲ “ οἷ ἴω ’ 

οἱ γὰρ τόκοι χωροῦσιν.--- ἅπτε, παῖ, λύχνον, 

χκῷῴερε τὰ εἴον, ἵν ἀναγνώ λαδὼν κἀκῷερε τὸ γραμματείον, Ύ ᾿ 
ε χίωνοις 3 , Ν ἐν, - Ν , : 
ὁπόσοις ὀφείλω, καὶ λογίσωμιοι τοὺς τόκους. 40 

φέρ᾽ ἴδω, τί ὀφείλω; δώδεκα μνᾶς [Ἰασίᾳ. 

τοῦ δώδεκα μνᾶς Πασίαᾳ : τί ἐγρησάμην : ξ νος Χ ᾿ χοησαμην.: 
ον» 7, ν. γ λ." ΤΣ Ψ 
οΟΤ επριομέὴν τον ΚοππατΊίοιν. οἰοι ταλας. 

εἴ ἐξεκόπην τορότερον τὸν ὀφ)αλμὸν λίϑω. 

3 β . Ν Ἁ ΣΝ ε 7 

ὀνειρόπολει γὰρ καὶ καϑεύδων ἱππικὴν. 

᾿ , ΙΝ [τ Ι Ἁ ΄“ [4 

Φίλων, ἀδικεῖς. ἔλαυνε τὸν σαυτοῦ δρόμον. 
“2 ΓΩῚ Ἁ ἊΝ γ᾿ [4 τοῦτ᾽ ἐστὶ τοῦτο τὸ κακὸν, ὃ μ᾽ ἀπολωλέκεν. 

Ι! 

“πόσους δρόμους ἐλᾷ τὰ πολεμιστήρια: ς ὁροβοὺυς , εβμ. ριΟ Ὁ 
5 κς Α Ἁ Ἁ ΑἉ ᾽ν ͵ ἢ 

ἐμὲ μὲν σὺ πολλοὺς τὸν στατέρ᾽ ἐλαύνεις δρόμους.--- 
9 Ν ’᾽ ’ὔ “ ἊΝ Ἁ ’ 

ἀτὰρ τί χρέος ἔθα με μετὰ τὸν [Πασίαν ; 80 

τρεῖς μναῖ διφρίσκου καὶ τροχοῖν ᾿Αμυνίᾳ. 
Ι Ν ᾽ “ , Ξ ἄπαγε τὸν ἵππον ἐξαλίσας οἴκαδε. 

ἀρ ον ; “ “ ἀλλ᾽, ὦ μέλ᾽, ἐξήλικας ἐμέ γ᾽ ἐκ τῶν ἐμιών, 
[κέ Α ΄ δ 9 ὦ 7 ὅτε καὶ δίκας ὠφληκοι, χ᾽ ἅτεροι τόκου 

ἐνεχυράσεσ)γαί φασιν. 
3 Ν “" ’ 
ἐτεὸν, ὦ πατέρ, 

τί δυσκολαίνεις, καὶ στρέφει τὴν νύχ)᾽ ὅλην ; 

, 15. ΟΑἴοβοα : ἱππάζεται, ἐν ἵππῳ ἐχεῖ- 

τῶι. ξυνωρικεύεται, ἐπὶ δίφρου φέρεται. 

ὀνειροπολεῖ, ἐν ὀνείρασι φαντάζεται. 
20. λογίσωμαι. Αἱ. λογαριώσωρεαι, λο- 

ψαριάσω. 

22. «ποῦ. Εἱ, ἕνεκεν τίνος τυράγματος--- 

φί ἐχρησάμην Α ΑἹ. ἐς τί, κατὰ τί. 

25. ἴῃ βοῃμηἷβ Ἰοααϊίι τ 840] ΘΘ 6 Θη8. 

29. ἐλαύνεις. ΕἸ]. σερίφεσθαί με ποιεῖς, 

ἤγουν πολλὰς στρυιφὼς φροντίδων διεγεί- 
ρέις. 

80. ἔξα με. 6]. καφέλαξε, Τναπβ]αία 
Ἰοαποπάϊ ἔολπα ἐκ Επερ᾽ ἀϊς Τναρβάϊα, 
'π αὶ υαΐ }πχία ΘΟ ΟΠ Ια βίθμι : σί χρέος 
ἔφα δῶμα. ἴῃ ἤρτο. Επν, Ἰορίξαν Πἷς 

ψΘΙΒΙ5 ὅ91. 
[Φ , ἣΐ «-: ’΄ ὦ 

γύναι, τί καινὸν ἦλθε δώμασιν χρϑος ; 

ΨψΊά46 ῬΠγν πη οἴνι αν ἴῃ χρέως, Ρ. 179. 

91, πρεῖς μναῖ. Βα ρρ6 ὀφείλονται ἕνε- 
κα--- ΐ “ 

85. ἐνεχυράσισθαι, [ονηνᾶ πιει]α, μὲ- 
δηιογα αίαϊιιγοα. (ΟἹ. ἐνέχυρον ἐξ ἐμοῦ λα- 

ξεῖν. Δὲ ἰηΐνα ν. 241, τὰ χρήματ᾽ ἔνε- 
χυράξοροαι, 51ρ᾽ 1 ΠοΔΊΊΟΠ 6 ραββῖνα, ρῆρπο- 

γα ἃ πι6 οαρλιηῖιι". Μιάο ϑαϊπιαϑὶα αὶ (6 

γη0 10 πϑητγαλι τη Ρ. 549, 

856. καὶ στρίφε. Ῥονρδιδηι νη])ρῸ 
σαρίφη. [1Π}πι 658 ἴῃ πηϑιη θν. οἱ ἈΡθ5η1|6 
118. οὐϊαιη Γθροβιτ πὶ {{||556] 



ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

δάκνει με δήμαρχός τις ἐκ τῶν στρωμάτων. 

ἔασον, ὦ δαιμόνιε, καταδαρ εῖν τι με. 
σὺ μὲν οὖν κάϑευδε: τὰ δὲ. χρέα ταῦτ᾽ ἴσϑ᾽ ὅτι 

ι ἈΦΡΉΎΝΕ. Ἃ Ω͂ Ἁ Ἁ 

εἰς τὴν κεφαλην ἀπανταὰ τὴν. σὴν τρέψεται.--- 40 

Φεῦ. ͵ 

εἴϑ᾽ ὥφελ᾽ ἡ πορομνήστρι᾽᾿ ἀπολέσϑαι κακῶς, 
ἥτις με γῆμαι πῆρε τὴν σὴν μητέρα. 
ἐμαὶ γὰρ ἦν ἄγροικος ἥδιστος βίορ, 

εὐρωτιῶν, ἀκόρητος, εἰ»εῇ, κείμενος. 

βρύων μελίτταις, καὶ ποροθάτοις, καὶ στεμφύλοις. 
5. 37 ἤ ρ», ἐπειτ᾽ ἔγημα Μεγακλέους τοῦ Μεγακλέους 

ἀδελφιδῆν, ἄγροικος ὧν, ἐξ ἄστεος. 

σεμνὴν, τρυφῶσαν, ἐγκεκοισυρωμένην. 
4 3.5 [4 ’ 3 Ἁ 

ταύτην ὅτ᾽ ἐγάμουν, ξυγκατεκλινόμην ἐγὼ, 

57. δήμαρχος. ᾿Θ.ΠΟΠ]οπ Μ5. οοά. 
Ὁ, δέον εἰπεῖν. κόρεις,.. οἱ γὰρ πόρεις ἐν τοῖς 

στρώμασιν ὄντες ποὺς ὑσινοῦντιας δάκνουσιν. 
φ δὲ Π ῳ 2 ὃ , 2 ε ἝΝ ὁ δὲ μεμνημένος, ὅτι εἰς δικαστήριον ἥξει ὑπὸ 

“- “- , [2 , 

φῶν δανειστῶν, δήρρωρχος. φησί. δήμαρχος 
ΑΒ. ε τ5 ΄ὔ ,ὔ [] Ἁ 

δέ ἐστιν, ὃ ποῦ δήμου τροστάτης, ὃν φασὶν 

ἐδιωτικῶς δοῦκαν. 

41. εἴϑ᾽ ὠφελ᾽. Ῥατοάϊα ρυῖμηΐ νυ β115 
Ἐπιερι 4159 Μεάεῶ : 

εἰ9. ὠφελ᾽ ᾿Αργοῦς μὴ διασ'τᾶσϑαι σκά- 

ᾧος. 
, ἢ ε “ , ΄- 

πγρομνήσσριω. (αΪ. ἡ τοῦ γάμου τορόξενος. 

42. γῆμαι ᾽πῆρε. Αἱ, τσαρεκίνησε, κατί- 
τ “Ὁ 1 “Ὁ αι οἢ " σεισε. Ῥεγρογλια να]οο, γῆμ᾽ ἐπῆρε. δ 1άυ 

Βιρια δῇ ν. 7. 

44. εὐρωτιῶν. ἐξήγησίς ἐστι σοῦ εἰκῆ 

κείμενος. ποὶς γὰρ εἰκῇ καὶ ἀμελῶς κειμέ- 
ἱδ » ΄ Ν ἐ [.} νι ςε 

Ψψοιϊς 4 θώως τοροσίζε; κῶας νοζις. Τοιοῦτος δὲ 0 

“- ᾽ ’, ΑΕ, ε Υ͂ ΕΣ Ν 
σῶν ἀγροικων βίος ὥσπερ αὖ ἐπιμελὴς 

Ἢ ΄ ε “ » “- ᾽ ν 
καὶ καϑάριος ὃ τῶν ἀστικῶν, διόπερ καὶ 

εἰς τοσενίαν συνεχῶς ὑπὸ πῶν τσοιητῶν 

τύπτεται καὶ ὀνειδίζεται, ὡς φησι Μέναν- 

δρορ" 

ὡς εἰς τὰ καϑαρὰ λιμὸς εἰσοικίζεται. 
Θηϊηβ.---ἀκόρητος. ΟἹ. ἀκαλλώπιστος. 

Ἐπ ι5τα 15 αὐ 1]. Ρ. 951. 1. 41. “δ τεὸν δὲ 
καὶ ὅτι οἱ ᾿Αταικοὶ ἀκόρητόν ῷασι τὸ ἀκαλ.- 

"» 

λώσπιστον καὶ ἀφιλοκάλητον, ὡς δηλοῖ καὶ 
«ε 9 “-“ ᾽ ᾽ ’ 9 “ὦ ’ 

.Ο, Κωρέκος ἐν τῷ, βίον ἀκόρησον, «ἰκή κει- 

μενον. ποῦ δὲ σοιούτου ἀκορήτου Φέμα τὸ 

κορῶ, ἐξ οὗ ἐκκορεῖν Ἑλλάδα ἡ κωμῳδία 

λέγει, σὸ ἐκκενοῦν, καὶ καϑαίρειν ὡσεὶ. καὶ 
ἐσαροῦσο κἀτὰ τὰς φΦιλοκαλουμένας οἰκίας. 

Ἐοορίοϊε νϑυϑύτν Ῥαςὶβ 59-. 
45. στεμφύχων. ΟἹ. τεφσαριχευμέναις 

σταφύλαις. ΒαΪΞο. ΠΥ ΠίΘἢ 5 : σσέρο- 

φυλω. οἱ μὲν τσολλοὶ, τὰ τῶν βοτρύων ἰκ- 

σπιέσματα, ἀμαϑῶς οἱ δ᾽ ᾿Αστικοὶ, σαέμο- 

ΤΠοπιὰ5 Μ΄. σαέμ- 

φυλα οἱ «πολλοὶ, τὰ τῶν βοτρύων μετὰ πὸ 

ἐκπιεσθῆναι" οἱ δ᾽ ᾿Ατεικοὶ, στέμφυλα τὰ 

σῶν ἐλαῶν. 

48, σεμνήν. (]. σοξαρὼν τὸ ἦϑος. ἐγκε- 
ΒοΠο, Μ5. τσερισσῶς κε- 

φυλα τὰ τῶν ἐλαῶν. 

ποισυρωμιένην. 
κοσμημένην, κεκαλλωπισμοένην, ὁμοίως τῇ 

Κοισύρῳᾳ. αὕτη δὲ ἦν γυνή. τις τσάνυ ἑαυτὴν 
κοσμοῦσα ἱματίοις καὶ τῇ ἄλλῃ διαίτῃ, ὡς 

σοὺς ὁρῶντας ἐκπλήττεσθαι. ϑυϊάδ5 6Χ 
Δ. 1115. 50 }0}}15 Οὐο . γᾶ πὶ ΡῚ515{γα 1 πχ- 
ΟΥ̓́Θ ἔτ|1556 ἀἸο 1; }εχέᾶ 41}105, ΑΙοπι ος- 

ηἶ5, πο ργο θα Ὀ1Ππ5 οδῖ, Ναβιμαι ἴῃ 
Αομδτνη. 614. ὃ Κοισύρας Μορδο}65 ἃρ- 
ΡΟ Παΐτιν. 



ΝΈΕΦΒΛΑΙ. 

ὄϑων τρυγὸς, τρασιᾶς, ἐρίων «πρεριουσίας" 80 

ἡ δ᾽ αὖ, μύρου, κρόκου, καταγλωττισμιάτων, 

δαπάνης, λαφυγμοῦ, ἰ( ὡλιάδος, Γενετυλλίδος. 

οοὐ μιὴν ἐρῶ γ᾽, εἷς ἀργὸς ἦν, ἀλλ᾽ ἐσπάϑα. 
ἐγὼ δ᾽ ἄν, αὐτῇ ϑοιμάτιον δεικνὺς τοδὶ, 
πρόφασιν, ἔφασκον" ᾿Ὡ γύναι, λίαν σπαϑιᾷς. 

Στ. 

2, ε »“ 5 3 ΡΥ Νης) φ᾿ ’ἤ 

ελαιον μιν οὐκ ἐνεστ ἐν τῷ λυχνω. 
: 4 “Ὁ ᾽ 

οἴμοι" τί γάρ μοι τὸν πτότην ἧπτες λύχνον : 
,»“ Ξ ’ 

δεῦρ᾽ ἔλ᾽ ἵνα κλάης. 

διατί δῆτα κλαύσομαι ; 

ὅτι τῶν παχειῶν ἐνετίϑεις Ὁρυαλλίδων.--- 
΄“᾿. Ο »“᾿ ΐ «ἃ Ἁ 

Μετὰ ταῦϑ᾽, ὅπως νῶν ἐγένε)᾽ υἱὸς οὗσοσὶ, 60 
3 4 Ἁ Ν ΄“᾿ ΆἍ .“» ., 

ἐμοί τε δὴ καὶ τῇ γυναικὶ τῇ γαῦῦ, 
᾿Ν δ. χρυ ᾿ “ΣΥ͂Σ, ΄ 

περὶ τοὐνόματος δὴ ταῦτ᾽ ἐλοιδορούμενα. 

ἡ μὲν γὰρ ἵππον τοροσετίϑει τορὸς τοὔνομα, 

Ξάνϑιππον, ἢ Χάριππον, ἢ ΚΚαλλιππίδην' 

ἐγὼ δὲ τοῦ ᾿΄Ίάππου ᾽τιϑέμην Φειδωνίδην. 
τέως μὲν οὖν ἐκρινόμενν᾽" εἶτα τῷ χρόνῳ 

κοινῇ ξυνέδημεν, καὶ )γέμιενγα Φειδιππίδην. 
- ΦΦῷ “Ν «Α΄, ΄ ἘΠΕΡΜΕΣ ὅ τοῦτον τὸν υἱὸν χαμβάνουσ᾽ ἐκορίϑετο; 

Ὅταν σὺ μέγας ὧν ἅρμ᾽ ἐλαύνῃς- ττρὸς πόλιν, 

ὥσπερ Μεγακλέης, ξυς (δ᾽ ἔχων - - - ἐγὼ δ᾽ ἔφην" 70 

ὅθ. χρυγό:. Βοπα ὅσῃ], νέου “οἴνου. 

Ἡδβγοῖ. τρύγα. οἶνον ἀδιήϑητον ἀπὸ λη- 

νοῦ.---σρασιῶς. (]. ξύλου ἐν ᾧ τὰς ὁπώρας 
ἐξήραινον. 

δ1. Β0.ιο]. ΝΜί5. καταγλώκστισμώ ἔσαιν, 
ὅσαν ἐν τῷ καιρῷ τῆς συνουσίας ὃ ὠνὴρ τὴν 
γλῶσσαν αὐτοῦ τῷ τῆς γυναικὸς ἐμδάλλῃ 
σσόματι. ἔστι δὲ καὶ ὁ λαφυγμὸς κατὰ μέν 
σινῶς σὸ αὐτό κωτὼ δέ τινας, ἡ ἄλογος 
καὶ καϑ' ὑπερθολὴν δαπάνη. ἔστι γὰρ λά- 
στῶ καὶ λαφύσσω τὸ ῥοφῶ, κυρίως ἰσὶ κυ- 

γῶν καὶ χοίρων. ὅϑεν τσαράγεται καὶ ὃ λω- 
Φυγμος. εἰκότως δὲ ταῦτα καταλέγει, δει- 

"νὺς ὅσι αἱ εὐγενεῖς γυναῖκες ὑπὸ τῆς λίαν 

τρυφῆς «οιαῦσα τυρώστουσι. ᾿ 

ὅ5, ἰσπάϑα, ἰοἰανα, ἐοχεύα! : ρτορτὶθ 

ἰείαηι ϑραίΐϊια ἀφηδαθαῖ. ἴῃ δ ὈΪ ουαΐα 
Πυ7]π5 νογθὶ ᾿πά]ἰ, 4ποα 5]ρ1Ποὰϊ ΘΕ18 1} 
Ῥγοάϊρεγθ. Ἰοβγοῖ. σπαϑᾷ. τρυφᾷ ἄνωα- 
λίσκει, ἀσώτως καὶ ἀφειδῶς ἀλαζονεύεται. 

57. Βυϊάδβ: τσότης λύχνος, τσωρὰ ᾿Α«- 
σικοῖς. ὃ τοολὺ ἔλαιον ἀναλίσκων. Οοπΐον 

Ἠενοάϊαηιϊ Ρ]οίφσιηι Ρ. 492. 

58. διατί δῆτα κλαύσομαι; ὅς τϑαΐε 

οοαά, Α. Β. αυϊρο διατὶ δὴ κλαύσομαι, 
οἸαι ἀϊοαηΐθ ν 81. 

61. τῇ ᾽γαπθῆ. ΜΑ]6 ἴῃ Α. Ο, σῷ- 

γοωϑῆ.. 
66. φίως. ΕἸ. μέχρι χινός. 

μόλις. 

68. ἐκορίξεσο, 6]. ἐκολάκευε. 

70. ξυςίδ᾽., 60}. Μ,5. ξυςὶς εἶδος ἱμα- 

μιν ,ὔ 

Τὰς ΘΟ. 



δι ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

Ὅταν μὲν οὖν τὰς αἶγας ἐκ τοῦ Φελλέως, 
Ω͂ ς 4 ’ 3 
ὥσπερ ὃ πατήρ σου, διφ' )έραν ἐνημμεένος - - - 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐπίϑετο τοῖς ἐμοῖς οὐδὲν λόγοις, 

ἀλλ᾽ ἵππερόν μου κατέχεεν τῶν χρημάτων. 
“ο΄ "“" “«“, Ἂ ’ γ΄. « ΄σς 

νῦν οὖν ὅλην τὴν γύκτα Φροντίϑων, ὁδοῦ 

μίαν εὗρον ἀτραπὸν δαιμονίως ὑπερφυᾶ, 
ἣν, ἣν ἀναπείσω τουτονὶ, σωϑήσομαι. 

ἀλλ᾽ ἐξεγεῖραι τορῶτον αὐτὸν βούλομαι. 
πῶς δῆτ᾽ ἂν ἥδιστ᾽ αὐτὸν ἐπεγείραιμι; πῶς: 

Φειδιππίδη, Φειδιππίδιον. 

9 ’ 8 

ἰδού. ΤΙ ἐστιν. 

“" ’ 

τι, ὦ πάτερ: 80 
͵ Ν Ν "» Ἀ Ἁ ’ 

κύσον με, καὶ τὴν χεῖρα δὸς τὴν δεξιάν. 

εἴπ᾽ ἐμοὶ, φιλεῖς ἐμέ : 
Ἁ “ 

νὴ τὸν [Ποσειδῶ τουτονὶ τὸν “[ππιον. 
«ἡ μοι γε τοῦτον μιηδαμῶς τὸν Ἵππιον. 
“ ἈΝ ε δ “57 7 “ - οὗτος γὰρ ὃ “εὸς αἴτιός μοι τῶν κακῶν. 

,ὔ 9 “ Ὡ “ 
ἀλλ᾽ εἴπερ ἐκ τῆς καρδίας μ᾽ ὄντως φιλεῖς, 

ὦ παῖ, πειϑοῦ. 
’ “" , “ ’ 

τί οὖν σίϑωμαι δῆτά σοι : 
ἔκστρεψον ἐς τάχιστα τοὺς σαυτοῦ τρόπους, 

Ἁ ’ Ψ ἫΝ Ν ΟΥ̓ 3 Ἁ ’ 

καὶ μάνγαν ἐλ) ῶν ἃ ν ἐγὼ παραινέσω. 

σίου τορῷυροῦ. ἄλλοι δέ φωσι τὸ ἰδιωτικῶς 

λεγόμενον σωσάνιον καὶ σῶζον τοὺς ἄνδρας. 

78. ἰπίϑετο. ὅδ᾽1᾽. οἴῃ Βορτ οἷο δ ῳῸ. 

ψυϊρο πλϊη 8 ἈΠ] ΘΙΌΒΟ ἐπιεια εσο, 
74. ἵπιπερον, (ΑἹ. ἱπσικὸν ἔρωτα, ἀφα- 

γισμοόν. Ἀφοΐδ ἴῃ πιδιη γ. 56 υ μὕι πὶ εϑβί 
κασέχειν, ατιοά ἀθπαιι6 115. δια οὗ νϑῦ- 
5.1 ΓΟροηΐ ἀθθεραῖ. Μα]6 σα]ρὸ κασέ- 

χεε. 
81. κύσον με. ᾿ουρογᾶμῃ γ]ρῸ κῦσόν 

με. Ῥυΐπιᾶ ἴπ κύω, κυνῶ Θοτῖρὶταν 56πὶ- 
Ρει. γιάς Βλπ, 7δ5. 788, «᾿ξ ιν} 5 
Ῥιοι!, 944. 

’ Ἁ [4 Ψ. 

λέγε δὴ, τί κελεύεις ; 
’ 

καί τι πείσει; 

οἱ τυφοσκυνοῦντες τὴν ᾿Αδράφειᾶν, σοφοί. 

Οὐηβον ποΐ, 84. Δρο]!οηίιην 1. 1258.--- 

σὴν δεξιάν. 5:00]. Δί5. ἔϑος ἦν σοῖς τσώ- 

λαιοῖς τὰς δεξιὰς διδόναι ἀλλήλοις εἰς βεξαί- 

ὡσιν τῶν συνθηκῶν. καὶ Ὅμηρος" (Ἰλ. ζ΄. 

χεῖράς τ᾽ ἀλλήλων λαδέτην, καὶ πιστώ- 

σώντο. 
87. «ἱ οὖν πίϑωμαι; ὅ51. τοοῖο αν - 

515, Οἷι}115 διηδιη ἀατοηὶ ἕὰνοῖ οοὐ, Οὐ, ἴῃ 

αι τσίϑϑοροαι. Ὑ α]υῸ τι ϑϑοῦμοαι. Ἷππθὸ 

πυτιϑοῦμαι. 



ΝΕΦΙΩΛΑΙ. 19 

Φε. 

νὴ τὸν Διόνυσον. 

πείσομαι, 99 

δεῦρό νύν γ᾽ ἀπόδλεπε. 
"" τὸ ϑύριον τ καὶ τὠκίδιον : 

ὁρῶ. τί οὖν τοῦτ᾽ ἐστὶν ἐτεὺν, ὦ πότερ: 
ψυχών σοφῶν τοῦτ᾽ ἐστὶ τ ρομπιρεοόνρνν. 

ἐνταιῦ᾽ ἐνοικοῦσ᾽ ἄνδρες, οἱ τὸν οὐρανὸν 
ε ͵ ΕΝ 

λέγοντες ἀναπείϑουσιν, ὡς ἔστιν πνιγευς, 
57 ἈΠῸ εἴς μα “ ἈΝΑ Ια αν δῶν δ᾽ ἀνθ κε 

καστιν περὶ ἡμᾶς οὑτοφ᾽ ἡμξις ὁ ἀνώρακες. 
“ Ν ’ὔ ΕΣ 7 "7 Ωω 

οὗτοι διδάσ κουσ᾽ » ἀργυριον ἣν τις διδῶ, 
ἤ “ Ἃ δι γὸ 

λέγοντα νικᾷν καὶ οἰκαιο ἈοιθικΟυ. 
᾽ὔ 

εἰσὶν δὲ τίνες ; 
: ἜΣ 

οὐκ οἶδ᾽ ἀκριθώς τοὐνομια" 100 
3 [4 

μεριμνοφροντισταὶ καλοί τε κάγοανοι. 
“ ’ὔ “Ὁ Ἁ 3 ἤ αἰδοῖ: πονηροί γ᾽, οἶδα. τοὺς ἀλαξόνοις, 

Ἁ 9 - Ἁ 9 ΝΗ : 

7006 εαἰχθίώντας; τους ἀνυπουηίρυν λέγει. 

ὧν ὃ ἱαπολ μων πο κρθδιη δι καὶ Χαιρεφών. 

ἢ, ἢ, σιώπα" ἡμηδὲν εἴπης νιον: 
΄ 

ἀλλ᾽ εἴ τι κήδει τῶν τιατρῴων ἀλφίτων, 
ὦ, [4 ν᾿ ε ζά 

τούτων γενου ΩΣ σχασαάμενος τὴν (πηι ζὴν. 

{ε. 

θΦ, σῳκίδιον. τὸ οἰκίδιν. ΑΔ ἰδῆς 

Τουιηδιη τ. ΤΏ Θβιῃ. 549. 5ου 101 ἀθ θα : 
κακῶς ἀπολέσθαι τοῦτον αὐτὸν κῳκίαν. 

01, αἴ 101 ΓΘ] Τα 1 π|115, κοίκίων. ὅ1ο ἤδη, 

511. κᾧῷνον ρΓὉ καὶ οἶνον. 
94. φροντισσήριον. Πε5γοἶ!. διωτριδὴ καὶ 

τὸ οἴκημα Σωκράτους, καὶ τὸ σχολεῖον. 

1086 οἰϊαπι ϑ'οοτ [65 Φροντιστὴς Ἀρρ6]1- 

Ῥαΐιν, γὙ|46 ΤΡ. ΒοβΒ Οὐ δβοιναῖί, 

οὐ. Ρ. 65. ; 

96. ὡς ἔσσιν πνιγεύς. 81. αὐ πιοίεὶ 
Ἰθοδπὶ 5010 πᾶ τπὶ ἔς, Ῥογρθγαμπι σ}]- 

ΡῸ ἔσσι. ΑἹ. τονιγεὺς, κάμινος. 
98. ἀργύριον ἥν τις διδῷ. 6 ϑοοιαίο 

γϑγο ἀἰοὶ μος ποη μοί, ἢ πη ἃ 1 

ἃ Ὁ Δα! τοτΊ 15 5815 που σθάθιῃ. ἀσοορίί, 

5864 ᾿νοῦ Γᾳοϊθθαπὶ ρ] ον α6. 411} ΘορἢΪ- 
δία, Π6 δυίοιη ἔα θυ ]α. 531}}} ρΘ ΒΟ πὰ 

ἥ δ ω 2.5 ἃ 
οὐκ ἂν, μὰ τὸν Διόνυσον, εἰ δοίης γ᾽ ἐμοὶ 

Θοοτδ 5 Ρἰ ΠΟΒΟρ]05. οἴη θ5. ἐτδά ποῖξ 

Αὐ]βϑίορϑηθ5, οἱ 4168 51} 9115 1 γϑ 0 Π 6 
ν᾽ οἱ ἀοοίνιηα ᾿πϑγαηΐ ὑἸἀϊοι]α, 68. 51- 

1] ομμπΐα ἴῃ ϑούγαίθηι οθηξενέ, 8516 

50] δηΐ εἰϊδιπ αι Ομ ͵ΟΙ ποϑίτγὶ, αἱ] ἴῃ 
Ρογβοπᾶπι δ] 1Ιαὰᾶπὶ Ποία) ν] 118 οἱ γυ]α]- 

οἾ]ὰ σοηρθιπηΐ ἴῃ πηι} 15 ΠοιηἱΠ θ15 

οὈβογναίαβ,. Πρὸς ποὴ ἱοποναῦαπέ ΑἸΠ6- 
πἶθη568, ΠΟ πἢ) ΠῚ] πο ποΐπ5 δγαΐ 

Βοοναῖθθ, ἤ])5 οὈβουναίϊοηθ 6 Π}]- 

ὨἾ556. ἰδοίογθπι ψ6]1η} δ ἃ Ομ Π65. 0608. 

αὐ! Θοοναι], 4] μ᾽] ο5ορ πογαιη οἵη ἢ πὶ 
ΡΘυβοπ δ 51511η6[, ν 6] ἀοριηαία να] ἃσ- 

[Ἰομ 65 ἐν θα τι τα}, ἃ 41} 5 611 ΠῚ ΒΟΙΠ}15 

[1556 4] 16} 155} 11}. 

105, νήπιον. ΕἸ, μωρόν. 

107. σχασάώμενος. (. ἀφείς. 
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τοὺς Φασιανοὺς, οὃς τρέφει Λεωγόρας. 

ἐλϑὼν διδάσκου. 

ἴδ᾽, ἀντιδολώ σ᾽, ὦ φίλτατ᾽ ἀνϑρώπων 3 Ν 
ἕμνοὶ, 

΄ 

110 

ΝΝ Ἵ υ}»» ζ΄ καὶ τί σοὶ μοιϑήσομαι ; 

εἶναι τσαρ᾽ αὐτοῖς φασὶν ἄμφω τῶ λόγω, 
Ν ἱ Υ δι «{ 3 λ ΝιὼωΔ' ο 

τὸν κρείττον. ὅστις ἐστι, καὶ τὸν ἼΤτονοι. 
΄ εἶ “ -“ Ἄν Ἁ ο 

Τουτοὶν τὸν ετερον τοῖν λῦγοιν, τὸν ἡττονοι. 
“,οὖ Ἶ δ 3 ΄ ; νικᾷν λέγοντα Φασὶ τἀδικώτερα. 

Ν κε ’ Ἁ, 3 ΩΣ ᾿ ’ 

ἣν οὖν μάϑης μοι τὸν ἄδικον τοῦτον λόγον, 
Ἀττι ον τις ον Ἀ κδλ ΄ ὶ Ξι δ 
ἃ νῦν ὀφείλω διὰ σὲ, τούτων τῶν χοεῶν 

“Ἃ Υ “Ἃ ’ 

οὐκ ἂν ἀποδοίην οὐδ᾽ ἂν ὀδολὸν οὐδενί. 

οὐκ ὧν τιϑοίμην. οὐ γὰρ ἂν τλαίην ἰδεῖν 

τοὺς ἱππέας, τὸ χρώμια διακεκναισμιένος. 
3 ΠΝ . 7 ἀρ ΛΑ ϑε  ϑοιε ΔΝ 

οὐκ ἄρα, μὰ τὴν Δήμητρα, τῶν γ᾽ ἐμῶν ἔδει, 

1920 

οὔτ᾽ αὐτὺς, οὔϑ᾽ ὁ ζύγιος, οὔϑ᾽ ὁ σαμφυρας" 
3 ΓῚ 9 οὦω ϑ. 9 [2 Φ ΄.ς- 3 , 

ἀλλ᾽ ἐξελῶ σ᾽ ἐς κόρακας ἐκ τῆς οἰκίας. 

ἀλλ᾽ οὐ περιόψεταί μ᾽ ὁ ϑεῖος Μεγακλέης 

ἄνιππον. ἀλλ᾽ εἴσειρι,, σοῦ δ᾽ οὐ Φροντιῶ. 
5, 

109, τοὺς Φασιωνούς. . ΝαΪΠα ο8ὲ 16 

δὴ Τρ] 18: ἀθ Ῥ|δβίδηΐβ ΡΠ] 15. ΠῸς 

Τπ|61}}}Θη άπ. Ἑπίϊηνογο δ Βηγά τ ηι 

δββοὶ διήοϊθβοθπίθη) ἀἴσοτθ: δφιϊίαπ αἱ 

δι αἸλιγγ. τοὶ αὐ}ίοον θηι, εἰϊατνϑὶ Ἠλλ]ὰ (αν 65 
ρει οἸιδνΥῖηιος ὀψιιο5. Ῥτιοίθυθα ποῖξ ρ- 
Ἰοϑιτατῖβ Πθοροτας σα ΠἸπᾶ8 ΒΡ Δβ᾽Δηδ5 

ΒδρΊ Πα θαΐ - ὩΪΏ1] 111 οἰ δατἷβ Τα 

τὸϊ. Ψιά. ποῖ. αἀὐ ῬὨνγπίομαιη Ρ. 
204, 

114. Τὰ ἢπε ᾿ν}} 5. νου βιι8 σὸν ἥστονώ 

ΒΟΥ Ὶ ἐδ θα, αὖ ἴῃ ϑ!ρογίονῖς πο, οἷ 

5 δδὲ ἴπ ἵν. οοἠά, Ῥειρθγᾶπι γα ]!ρῸ 

ἥσσονα. 

115. τἀδικώπσερα. 81. τε5 Πδρ]. 

γυϊοο σἀδικώτασα. Οομημραναίϊνιιβ βἷς 

οἸδρηΐθι Δ ἢ] θέα νῖο8 5 ρου]δεν!. 

119. οὐκ ἂν τσιϑοίμην. Τὴ ἴη60, ᾿ἰΙσοΐ 

, Τροϊδιηδηΐο μγϑΐτο, τοειϑοίμρην, Ετοᾳαθη- 

(ἰ581π|ὰ Ὠογιιαι ρϑγιπαΐαῖϊο. 

1420, τὸ χρῶμα διωκεκνοισμένος. (1. 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐγὼ μέντοι σεσών γε κείσομιαι" 

βεδλαμμένος, ἐφϑωρμένος, ὠχρὸς, δϊόν ἐσφὸ 

σὸ τῶν φιλοσόφων. 

121. ἔδει. Οὐπέεν ποί, δά ὅοηος, δὅ95. 

126. Μείαρῃοτα βαϊηΐα ἃ ᾿ποίδίου- 
θιι5, 41 Π15] δι 6] οὐ] ἐπ]5βθηΐ, ρΡγῸ 

ψ]ΟΙΪ5 ποὸπ ΠΑ θοΡαμίιγ, ϑ'θιη 6] 46] θοίαβ 

Ἰτογπιη 416 Βα Τρ οθαΐ, σογ θη 416 ᾿πί6- 

διαῦαί. ΨΊἊ6 ἴπ01}}}} ΘρΙ σταιηπ). ΧΧ. 
ΙΗ ΜΠοποαι. ϑυμηο ΟΠ] {π 6 |6]0 

ΠῚ ΡΘΙ 5 ΘΟρΡἢ ΘΟ] 15. ΘΟ θη ΐδίοΥ ἤσπ6 
Οοιμϊοὶ νϑύβαπι ἘΠ  ρ᾽ ἀὶ ἀάιηον}, αραὰ 

απθη Οτθϑεϊβ ἴηἴτ|0ὸ ἘΠδοῖτα ἀ6 ἔγαίγα 
810 δἷῦ γχίαὰ ΜΙαβρτανὶ διηθηἠδ10- 
Π6ηῚ, 4πᾶπ|, ᾿Ιοοὲ οοαἀ 4, αἰϊᾳιοί δπο- 
Του] 16 50 ΠΠ Ὁ] Ὲ!4}, ργο απ άδιη ποη 66ῃ- 

581: 
νοσεῖ 

«λήμων Ὀρέστης" οὐδὲ τσεσὼν ἐν δεμνίοις 

κειζαι 

Θιοά, υἂὐ ἰναὶο οι ϊοὶ ἰοσο ἀ551 πὴ Ὁ} 6 ΕΠ 
βἰσηϊῆοδτα πθοθβθθὸ οδῖ; Νέφιια οἵπι 
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ἀλλ᾽ εὐξάμιενος τοῖσιν Μεοῖς, διδάξομαι 
αὐτὸς, βαδίζων εἰς τὰ φροντιστήριον, 

»,Ὶ οΥ 7 Ἁ 

σῶς οὖν γέρων ὧν, καἀπιλήσμων, καὶ βραδὺς, 

λόγων ἀκριδών σ χινδαλάμους μαγήσομαι ; 150 
“, Υ͂ 7 ἰτητέον. τί ταῦτ᾽ ἔχων στραγγεύομααι, 

4 “Ὃ ’ 

ἀλλ᾽ οὐχὶ κόπτω τὴν ύραν ; τοαῖ, παιδίον. 

βάλλ᾽ ἐς κόρακας. τίς ἔαϑ᾽ ὃ κόψας τὴν “ύραν ; 

Φείδωνος υἱὸς ΣΣτρεψιάδης Καὶ ικυννόνεν. 

ἀμαϑυής γε, νὴ Δί᾽, ὅστις οὑτωσὶ σφόδρα 

ἀπεριμερίμνως τὴν ύραν λελάκτικας, 

κοὶ φροντίδ᾽ ἐξήμδλωκας ἐξευρημένην. 
Ζ ͵ ᾿»Ὃ- Α 9 “Φ ,ρ» 9 φΦ 

ξύγγνωσί μοι" τηλοῦ γὰρ οἰκῶ τῶν ἀγρῶν. 

ἀλλ᾽ εἰπέ μοι τὸ τορᾶγμοι τοὐξημθδλωμεένον. 
ἀλλ᾽ οὐ ϑέμις τολὴν τοῖς μαϑηταῖσιν λέγειν. 

λέγε νυν ἐμοὶ ϑαῤῥών. ἐγὼ γὰρ οὑτοσὶ 
140. 

Ω Ἃ 3 Α Ζ 
ἤκῳ μασητῆὴς εἰς τὸ ᾧροντιστηριον. 

ἤ ’ ’ὔ ΄.᾿ Ἁ ᾽ὔ 

λέξω. νόμισαι δέ σε ταῦτα γρὴ μυστήρια. 

ἀνήρετ᾽ ἄρτι Χαιρεφώντα Σιωκράτης 

πιουῦο σοη Πλοἰαίτι5, ροϑίηιιαιη ἴηι, Ἰφοὶο, φρο αϊὲ, 
αοοπαυ 86 υἱούιπι Ῥγο  είιυνι; 864 ὀαϑιιτρΊ 

οἱ σιπι. τιογῦο αἴοπτιο φοἰϊιοίαῖιν. 61} 

16 ἤ ΘΓ] 6 βθηξθηί ἢ 

150. σχινδαλάμους. Ῥοτγροτδιῃ να]ρῸ 
σκινδωαλμοὺς, ΘΟΥΓΙΡ 5. Πιπιθεῖθ, ΕΧ 
δὰ Διο ἀϊ] 601) ΠΠ| 6 να, αορ γαΐθ, ΡΓο. 

θη] τοροπθηήα ἔπϊΐ, Ὑι46. ποΐ, 84 

Βδη. 819. Ριοάιοίϊογαπι ἔν πηδ Ὧι σίχεν- 
δαλάμες 5014 ᾿ποῖτὶ, πϑορϑββίίδβ ποίπτ: 

Δοορα 1 οὐδ σοαϊοῖὶς δπιοίουαβ.: τη Β, 

βουϊρίαιη σκινδαλάμους. ΕΒ ΘΙ. σαιν- 
δάλαμος. σκόλοψ. σινὲς δὲ διὰ σοῦ χ΄, 

σχινδάλαμος. ἄλλοι, σκινδαλμός. Θαθ 
δ μαηο ο᾽οββατῃ νοσὶ δ ρ]]1εαπνέφ ἈΠ ονα 
Ταῦ. [δ08,, 5πη1: ουδὲ ποίϑ. ὥ'64 
ΒΘ ΠΥ ΟΓα ΠῚ, ̓ρ θ᾿ 5 Π66 ΡΓΟΒ801ΠΠ} ο᾽ ΓΒ Ὁ ΠῚ 

πονφιαΐ, 5], δαλρους μγὺ ἰᾶίηθο. ΒΑΡ αΪΊ, 

Δυΐ 81 βροηπάθημι 10] Βίανθ ρο556. οἵο- 

ἀ16 11, 
.181, στραγγεύομαι, (1], ἀναδάλλω, 

χαὶ διασρίξω, βρωδύνω. [Ιπ (΄, αἰνταιηομΐο 
βουρίαη στρῶσ. το] νΟΟΐΪΒ ΓΒ 
τη] 810 βου μέ ἡγεύορρο. Ῥύθηο ΠΠὈτα τ] 5 

ΒΟΙΊΒΟΓΘ Ὑοἱ υἱ᾽ στρωφεύομαι, ηαυοά νειὺ- 
θυ 5606 Θ σαραγγεύοροαι ΘΟΠΊ1)1- 

ἰαῖυν. ΥὙἱ|46 Ἡθαυ ον ᾿πίργργοίθβ δὰ 
δ] οββαπὶ στρ τεύοριοιι; διατρίβω. ἴῃ ρΥ1π|ῖ9 

γνοΓῸ δἰ θρδη βίαν) 4] κα πατι ππὶ δά 
Ανπυρδΐ ατη, ἴ,. 11. οᾶρ. ΧΙ]. 

186. τὴν ϑύραν λελάκτικας. 

πθία θ᾽] ον ΡΊααΐῃ5 Τα. 11. 2, 

Θαῖβ ἡ1τις φβῖ, 40} ἰαμν ρτοίογνθ ἢ98» 

ἴγαβ 85 δηιοίδί ὃ 
137. ἐξήμόλωκας. 6]. ἡμιτελῆ ἐποίη- 

σῶς διαφθείρας. ΑἸΠΠΒΙο. )( ϑοοτα δ 
Ἰη 16 ΠῚ 88 Οὔ θυ Χ δυαΐ : ̓056 δ16Πὶ 
ἀϊοθνθ βοίοθαΐὶ 56 οαπί θη) ἃντῖοη) ΘΧΘΥ- 

ΑἸτὰ 

ΟΟΥ 6, ὅσιι φτέχνην ἔχω σὴν μαιευφικὴν, παὶ 

διὰ σαύτης τυοιῶ χοὺς νέους ἀποτίκπειν. τῷ 

νοήματα ἐν σῇ ἑαυτῶν ψυχῆ. 86110]. 
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ψύλλαν, ὁπόσους “ἄλλοιτο τοὺς ΓΙ τούδας. 
δακοῦσα γὰρ τοῦ Χαιρεφῶντος τὴν ὀφρῦν, 
ἐπὶ τὴν κειραλὴν τοῦ Σωκράτους ἀφήλατο. 

Στ. σῶς δῆτα τοῦτ᾽ ἐμέτρησε; 
Μα. δεξιώτατα. 

, δ ΄ “" Ἁ ᾿κηρὸν διατήξας, εἶτα τὴν Ψψύλλαν λαδὼν 
9 ἽΝ ΟΣ Ἁ Ν 3. ὦ ἈΝ γον ἐνέδραψεν εἰς τὸν κηρὸν αὐτῆς τὼ πόδε" 150 

“" Σ 2 ’ ᾿ 

κατα Ψυγείση περιέφυσαν Περσικαί. 

ταύτας ὑπολύσας, ἀνεμέτρει τὸ χωρίον. 
“ ΓΩ φ φ᾿ »ςοω φω 

τ᾿. ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, τῆς λεπτότητος τῶν φΦρενών. 

Μα. τί δῆτ᾽ ἄν, ἕτερον εἰ τούϑοιο Σωκράτους 
Φρόντισμα:; 

Στ᾿ ποῖον ; ἀντιδολῶ, κάτειπέ μοι. 

Μα. ἀνήρετ᾽ αὐτὸν Χαιρεφῶν ὁ Σφήττιος, 
-ἷ-- 

ε , ΝΝ Ψ' 3, Ἁ 5 Ι͂ 

τ βευφῷ ρλφ ωδῆρ, ἐμπίδας 

κατὰ τὸ στόμ᾽ ᾷδειν, ἢ κατὰ τοὐῤῥοπύγιον. 

Στ. τί δῆτ᾽ ἐκεῖνος εἶπε περὶ τῆς ἐμπίδος ; 

Μα. ἔφασκεν εἶναι τοὔντερον τῆς ἐμπίδος 180 

στενόν" διαλέπτου δ᾽ ὄντος αὐτοῦ, τῆν τνοὴν 

βίᾳ βαδίζειν εὐϑὺ τοὐῤῥοπυγίου" ἢ ἡ λοχετ ονὲὶ ; 
ἔπειτα κοῖλον τορὸς στενὼ τροσκειμεένον 

τὸν τορωκτὸν ἠχεῖν ὑπὸ βιᾶς τοῦ τονεύματος. 

Στ. σάλπιγξ ὃ πρωκτός ἔστιν ἄρα τῶν ἐμπίδων. 
ὦ τρισμακάριος τοῦ διεντερεύματος. 
“" ε Υ ͵ “Δ 9 4 ΔΗ 

ἢ ῥᾳδίως φεύγων ἂν ἀποφύγοι δίκην, 
α 2 Ὰ 3 "» ς ᾿ς 

ὅστις δίοιδε τοὔντερον τῆς ἐμπίδος. 
Ψ ͵ 4 "4 39 , 

Μα. πτπορώην δέ γε γνώμην μεγάλην ἀφηρέϑη 
4 

ὑπ᾽ ἀσκαλαξώτου. 
ῇ “ ’ 

ὅτ. τίνα τρόπον ; κάτειπέ μοι. 170 

145. σοὺς αὑτῆς. ὅδὶο ἵγοβ. σοδά, τη6- 

1105 αιπι ν]οῸ αὐσῆς. 
166. τοῦ διεντερεύμωτος. (ΕἸ, τῆς 

τοιεὶ σοῦ ἐντέρου ἌΡ -Ὶ καὶ φυσιδ- 

λογίας. 

170. ὑπ᾽ ἀσκωλαβδώτου." διοϊϊϊο ἰαςονὶὶ 
δέπας δϑὶ, φιιο Οαἰϊὶ, ᾿Οσεγηιανὶ, Απρἰΐφιιε 
δαγδηΐ ; Οἰι)ιι5 Ῥγοῖπάθ γιοπιέπ τϊ τιιἰλιηι 

μαϑοπὶ. Πανάυϊηη5 αἀ ῬΙηἴι) Τ᾽, 1. Ρ. 

606. Θιεΐη 7υχία ΡΙΙαῖῃ Τ΄. 11, ρ. ὅ08, 
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“, 3 τ᾿ “᾿ Ἷ4 ΚΕ δ ε Α 

ζητοῦντος αὐτοῦ τῆς σελήνης τὰς ὁδοὺς, 

καὶ τὰς περιφορὰς, εἶτ᾽ ἄνω κεχηνότος, 

ἀπὸ τῆς ὀροφῆς νύκτωρ Πι λευκῆς κατέχεσεν. 
ἥσσην γαλεώτῃ κατα χέσαντι το ῥά τους, 

ἐχϑὲς δέ γ τὰ δεῖπνον. οὐκ ἣν ἑσπέρας. 

εἶεν. τί οὖν τορὸς τἄλφιτ᾽ ἐπαλαμήσατο; 

κατὰ τῆς τραπέζης καταπάσας λεπτὴν τέφραν, 

κάμψας ὁὀδελίσκον, εἶτα διαδήτην λαξὼν, 
δ - ἥ , εν ἢ 
ἐκ τῆς σαλαίστρος “οιμάτιον ὑφείλετο. 

’ὔ .“ "᾿ “ 

τί δῆτ᾽ ἐκεῖνον τὸν Θαλῆν ψαυμάξομοεν; 4180 

ἄνοιγ᾽, ἄνοιγ᾽ ἀνύσας, τὸ φροντιστήριον, 
Ἁ “ Σ ες 4 4 ἃ [4 καὶ δεῖξον ὡς τάχιστά μοι τὸν Σωκράτη. 

φ, ’ 9 ΓΝ ΕΘ, Ἃ γᾺ 

μα)γητιῶ γᾶρ. ἀλλ᾽ ἄνοιγε τὴν ύραν. 
- ες "4 Ἁ Ἁ Ἁ 4 

ὦ Ἡράκλεις. ταυτὶ ποδαπὰ τὰ ϑηρία:; 

τί ἐδαύμασας ; τῷ σοι δοκοῦσιν εἰκέναι : 

τοῖς ἐκ Πύλου ληφϑεῖσι τοῖς Λακωνικοῖς. 
ΘΡΕ ΟΝ “ 9. 5 Ἁ - ἤ Φ “ 
ἀτὰρ τί τοοτ᾿ ἐς τὴν γῆν βλέπουσιν οὑτοιΐ; 

φητοῦσιν οὗτοι τὰ κατὰ γῆς. 

βολθοὺς ἄρα 

βίθ! Π1ο, ἀπ 6 πὶ Οὐοὶ οοϊοΐθα νοσδμΐ, οἱ ἐσικῶς, Ἑλληνικῶς. Ι͂ῃ (σης. ἱπυργοβϑὶ 
ΔΒ] δ θοΐθη, οἱ σα]θοίθη, 1ἢ 1811 πὺπ οἰϊδιῃ δα Προ θαμί ν, 1161. τσροσεικ ναι. 
ΠΆΒΟΙΓΙΓ, ἴῃ εβρ. 1321. εἰκότας. Ουϊθι5 ἴῃ ἰο- 

179. Μοῦαὶ αὐ Ρ] 1. 985. Ἰαρδπάση. οἷβ ἃΙ16 νὰ ἔονυτηᾶ πηθῖγο ποθὴ γοριρηαθαξ, 
ΝΟ οἐΐαῃ ἂν. 1298. 6586 : 

ἐκ «ἧς τραλαίστρας ἱμάτιον ὑῷφείλεσο, "Ορτυξ ἐκαλεῖτο" καὶ γὰρ εἶκεν ὄρτυ. 

180. ΡΙαυίι5 Οδρί. 11. 2. 24. γ!- 
᾿ἙΈμυρερα ! Τα] θῖν τα] οπίο ποπ δἰπᾶπι Αα μᾶς |ΊΔ 416 ΘΧΘΙΏ Ρ]ἃ ἐἰξ ναι, εἰκότες 

ΜΠ] 65 απ]. π ] 46 ΒΟΥ] 6 η ἀπ), πἰ πη θ ἐν] Ὁ οὈβίοί, 

πᾶπι ἃ Ξαρ᾽ θη ΕΓ ἀμ} ἢ )}115. ὩΪτη 18 Πὰ- Ἵν 1809. ν 

Βαῖογν {{]1. ἔοικας) ὦ τυρεσθῦσα, νεοπλούτῳ σρυ- 
182. τὸν Σωκράτη. Οὐο44. τὸν Σωκρά- : γί. 

φσην. [΄δπῸ [ογιηᾶπι ργίδγο 00] νυ 1418, 
Ὠϊαΐα βουνῖῦ: 11 πη ρ15. ΑἸἰἸοὰ 6ϑΐ, αἱ γυναικὶ κλητεύειν ἔοικας ϑαψίνη. 
κλεισϑένη, ᾿Αντισϑένη, ΑἸδαι : ρῥτοῖπάθ Ἑδπάρα τηϑάρ]αμι θοὶ Ἐπ τ ρα] τῃ Βασ. 
λΐϊο γϑ! 1} θα, ΨΊά6 ποῖ. δῇ ὕοης, 1278. 

966. 
“- ’ ͵ ’ 

μων σοι λέοντι φαίνετ, τσροσεικέναι: 

185. τῷ σοι δοκοῦσιν εἰκέναι ; Ῥογρονᾶ δ΄ Βορῇοο]ο5 ΡΠ] οοί, 908. 
γυ]ρῸ ἐοιχένω. ων εἰκὼς, ᾿Αττικῶς, ὅτων λιπών σις, δρᾷ τὰ μὴ τσροσεικότα, 



18 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ζητοῦσι. μὴ νῦν τοῦτ᾽ ἔτι φροντίξετε. 
Ν δ “3, " 5 Α ἐγὼ γὰρ οἶδ᾽, ἵν᾿ εἰσὶ μεγάλοι καὶ καλοί. 190 

τί δ᾽ ἄρ᾽ οἵδε δρῶσιν, οἱ σφόδρ᾽ ἐγκεκυφότες :΄ 

οὗτοί γ᾽ ἐρεδοδιφῶσιν ὑπὸ τὸν Τάρταρον. 
τί δῆϑ᾽ ὃ τορωκτὸς ἐς τὸν οὐρανὸν βλέπει ; 
ΡΟ 3 δι νὰ 9 εν 

αὐτὸς κα αὑτὸν ἀστρονομεῖν διδάσκεται. 
9 9 53, 9. ὦ ἌΝ “ εὖ 5 7 

ἀλλ᾽ εἴσιϑ᾽, ἵνα μὴ κεινος ἡμῖν ἐπιτυχῆ. 
’ ’ ΕΣ 9 δὶ. 4 φῳ 

μήπω γε, μήπω γΥ. ἀλλ επιμειναντων, ἵνα 
“ ἕξ 

αὐτοῖσι κοινώσω τι πραγμάτιον ἐμόν. 
“ ΗΝ "᾿ , ἀλλ᾽ οὐχ οἷόν τ᾽ αὐτοῖσι τορὸς τὸν ἀέρα 

ἔξω διατρίδειν πτολὺν ἄγαν ἐστὶν χρόνον. 

189. τοῦτ᾽ ἔσι. δῖος Α. (ὐ, γβθοεθ, ἴῃ 
Β. τοῦφο φροντίξζετε. ἴπ πη60 τούτου ᾧρ --- 

ψα]ρὸ ποῦφό γε. 

191. τί δ᾽ ἄρ᾽ οἷδε. Μαϊς νυ]ρὸ σί 
ψὰρ οἵδε. δοσυϊα ψὰρ ααὸ μ᾿ Ιόσαιη 
ποη μαθοϑί, 6 βρουίογα νοῖβα γοροίϊἃ 
Γα]. 

194, οὗσοί γ᾽ ἐρεθοδιφῶσιν. 8516 ἔγεβ 

Βορὶ, αϊρο οὗφοι δ᾽ --- ΑἹ, ἐρευνῶσι τὰ 
ὑσὸὺ--- 

199. ἄγαν ἰσεὶν χρόνον. Ἄα]ρο ἄγαν 
γ᾽ ἰστὶ χρόνον. Ῥυΐπιο ἰδίῃ ψὲ γθοίθ 

αὐθοβὲ ἃ τἰθὰ5 ΒδρῚ]5. Τααι ἐσσὶν οὉ 
πηθίγαμ βογὶ δ ορογίτ. Τηβουίαπι ἔμ 1 
γε ἃ ἱπορίο Π|} γᾶνγ]0 ργοβοάϊα ΠΟΙ. 
αἱύπα ἴῃ ἄγαν ροδιῖϊ8 ΑἰἸΟ15. ΒΘΠΙ ΘΓ 

Ῥνοάιιοίειγ, Ὑ146 48 ποίαν! 84 Ἐμν]- 

ῥ᾽ 415. Δπάτνοιη. 564. Θεὰ 1δὶ ρτοροβίία 
ας Βορποοϊθὶ νθυβὰβ ἴῃ Α͵θοα 96ὅ. 
Θπιθηάαιο, πδῦ δὰ Ιἰο00 8άβογ8Π), 
Οἰανὶδϑἰπιὶ ῬγΟΓο55οτὶ8 Περὶ 5 Ἐ τὰ 10 601}- 
Ρτουαΐα ποὴ ἴα}, Ῥϑηιθη οενἐὶ 5αὐϊ5 πἷ- 
1 υἱάει, ΠΟ ἜΥρῸ ἀϊοο, αἱ Ὠἰστορο- 
115 ἀρτο0} 88 1}}} φυὶ ἤδη ὁ ππούθιιπὶ οου- 

Ἰογαμι οομτακ εγαΐ, κλαῖε τυρὸς τοὺς ΤΠιτ- 

σάλου. Αἱ 6ρῸ τη6 6160 5Ξο] γϑ!η τη 6Γ66- 
ἄφιῃ, 5 τ] ΠΠρΡῚ8. 1116 πιηϊ σι 6 ροδι18 
Αἰἰϊοῖβ νούβαηι ᾿πἀαῖφ Ἰθοῖ!θ ἢ 15 οβίθῃ- 
ἀαΐ, ἴῃ τὸ ἄγαν α]{Ἰπιδὰὶ οοΥἸρΙαΐ, 

Θυοΐά Ἐπί! 5 αἷῦ δὰ Οἀγ55. β΄, 49. 
ἨΪ δβϑί ρῥ. 1433, 1. 64. οὐ}15. Ἰοοὶ Ἰπά]- 

ΝἉ - 9 “ Υ͂ ΝΥ 3 9" 7 5 ῇ τορὸς τῶν ϑεῶν, τί γὰρ τάδ᾽ ἐστίν; εἴπ᾽ ἐμοί. φ00 

οἴη Πθαίϊο ἀθθδέ: ὅρα δὲ καὶ τὸ «΄ἄμ- 

σῶν συσταλὲν, ὡς τὸ ἄγαν καὶ λίαν, 1Ππ4 
ΘΟ θ6η5 Βυμηδηϊ αὐ ρᾶ5581:15 εβϑί, ἄγων 
οι ἴον ἀρθοῦδέ εἱ λίων, Θυοὰ δὲ 

τυάμσαν ααϊϊ ποῖ, ἢ {1π|8π} 5{1π5 Δά νΘΓΌΙ]. 
οοντῖρὶ, 'ρΒ6 ἀρηοβοῖξ ἀποίον Ἐϊγπιο], ΝΙ. 

4υ6πὶ ἰΔιιάανῖ, 564 μος ἀς ἄγαν εἴ λίφν 
ἀἰξουίς ποραΐί. ἄγαν, τὸ γᾶν μακρόν. 

σὰ εἰς ἂν λήγοντα ἐπιῤῥήματα μακρὸν 

ἔχουσι τὸ ὦ, οἷον τυέρῶν, λίαν, εὐάν' π“λὴν 

ΝΌΠΠΌΙ ἀρυά 

Ροδία8 Ατῖοοβ λίαν Θοσαντῖς αἢ πὰ Ὀγ6- 

νυν. Ρυεϊδη πιοα0 ρῥτγοάηροιπηϊ, τηοἦο 

ΘοΥριυηΐ, Ῥτγοάιυοίαν 1η ΑΜ ]Β1Π|6 15 

γΘΓΒΙ0115, 4105 ΡΓΟΪΕΥΟ 4}1{8ν ἃς ἸερῸ ἢ- 

τὰν ἴῃ ΒΊΟΥ]. ΟΥΟΤ Ρ.. 3521. 
τί φής -λαϑεῖν ζητῶν σι; τορὸς γυναῖκ᾽ 

γή, 
σοῦ ὅταν καὶ τοάριπαν. 

ἐρεῖς. 

σὸ πρᾶγμα; καὶ τί τοῦτο λίαν διαφέ- 

655 
ἢ πᾶσι τοῖς κήρυξιν ἐν ἀγορᾷ φράσαι : 

γιάο αυὰ ποίαν δά Απάτγοιην. 860. εἱ 

Μεά. 998. Αἀνεγθίαηι μακρὰν ΑἸ τ τη τη 

οἰΐδπι ΒΘ ρ 6. ρτοάαοῖῖ, αἱ ἀἰχὶ δα Βδη. 

484, [Ιποργιὶ Τιαρὶοἱ νοῦβὰβ ἀρπα δίο- 
Ῥαυπι ἀα ἢ. Ν. εαϊῖ, ΟἸο] ρ. 127. 
5ἷς Ἰθρϑηάαβ εϑῖ: 

καὶ σὴν Δίκην μακρὼν ἀπῳκίσθαι βρε- 
Τῶν, 

51 Τορὰβ τσον μακρὼν Ρ65 γῈ] (6Υ 1115. νοὶ] 

αὐανίπ5 ΟΥΘ ΠΟὰ}5 ΘΙ], 



ΝΕΦΕΛΑΙ. 

Τεωμετρία. 

γὴν ἀναμετρεῖσθαι. 

19 

3 ᾿ ’ ἈΝ ε “. Αστρονομμία μιὲν αὑτηϊ. 
[2 

τουτὶ δὲ, τί; 

τοῦτ᾽ οὖν τί ἐστι χρήσιμον ; 

πότερα τὴν κληρουχιρήν ; 

οὔκ' ἀλλὰ τὴν ξύμπασαν. 
3 .“ Υ͂ 

ἄστειον λέγεις. 

τὸ γὰρ σόφισμιι δημοτικὸν καὶ χρήσιμον. 

οἷδε μὲν ̓ Αϑῆναι. 
αὕτη δέ δοι γῆς περίοδος «-ἄσης. ὁρᾶς ; 

τί σὺ λέγεις; οὐ πείϑομαι" 

ἐπεὶ δικαστὰς οὐχ ὁρῶ καϑημένους. 

ὡς τοῦτ᾽ ἀληϑῶς ᾿Αττικὸν τὸ χωρίον. 
. ἴω ᾿ς [4 κοιὴ στοῦ ἵκικυννῇς εἰσὶν οἱ ᾽μοὶ δημόται :; 

ἐνταῦϑ᾽ ἔνεισιν" ἡ δέ γ᾽ ἰυὔθοι᾽, ὡς ὁρᾷς, 
210 

ἡδὶ, στ᾿αρατέταται μακρὰ πόῤῥω τπάνυ. 

οἶδ᾽ ὑπὸ γὰρ ἡμῶν πιαρετάϑη καὶ Περικλέους. 

ἀλλ᾽ ἡ Λακεδαίμων ποῦ ᾽στιν ; 

201, 

δείκνυσι. 
206. αὕτῃ δέ σοι. 

510 πα δὲ σον Αθὰ ΠΠ 5. 
4119. 

910, καὶ ποῦ Κικυννῇῆς. ῬΕΡροτάμῃ ψἢ]- 
8Ὸ Κικινεῖς. ἴὰ Α. Ο, ἱικυννεῖς. Ὅε- 

ΒᾺ 18 πὶ ἰΘΥΙΗ Πα ἸΟΠδῖ Αἰ] 08 πὶ ΠΙΘ 5 

ΘΧ θεὲ Κυκυνῆς : 56 ν σοιηῖπανῖ ἀεθηϊΐ, 

Ῥὰᾶρὶ ποιηθη ϑὶ Κίκυννω, μα 6 Κικυννόϑεν 

ΒΗρΙα ν. 194. Ῥοβρίιηδ ἴῃ Β, 

Κυνεῖς, Ἰ)ορτναναίοΒ βιιαΐ δὐΐαπ Ἡθπγ ΟΠ] 
ΘἸοββε : Κικίνης. δῆμος τῆῇς ᾿Ακαρμανκίδος 

φυλῆς. 

γαῖ Κίκυννα, δῆμος τῆς ᾿Ἀκαμανείδος φυ- 

λῆς. δημόσωι, Κικυννῆς, Τυϊ ποιηθὴ δὰ 
ἀποὰ ρευπεὶ εχρ᾽σαίο τριχόπλαξος 
-ΘρΡΙοπιδίουβ ο]ρᾶ Ομ ἰββιιη ἔα, Π1ο]- 

ἀφρονομία μὲν αὑτηΐ. ΑἸ. σφαῖραν 

επαυβίδηι δἰη}}ἃ- 

νά ἂὰ αι. 

᾿ “- 
πῶ σοῦ 

Κικίννω. τριγόσγλαφος, 50 Γ}ρ56- 

ΨΩ. 9 φ ε οἵ» 
Ὅπου στὶν; αὐὑτήϊ. 

{τ Δα θη Κικυννής, αἱ ᾽Α χιαρνῆς, Κεραροῦδ, 
κωπῆς, ἀμφορῆς, γναφῆς, ἱππῆς, αὐ ἴον- 

τὰ δβϑὺ ΠΟΙ ΙΠΔΕνΙ ρ] γα } 15. ΠΟΙ ΠῚ ΠῚ 

οἵη πἰ ΠΠ} ἰη εὺς ἀδδἰ ποηπη. Ὑ᾽ᾶε ατα- 
ρον μα ἄθ. Πα. Ατι, ᾧ, 485. Τὴ μιΐϊονα 
Πεογ ΟΠ οἹοβϑα Αἰ οὰ τη δ γι Πα ΟΠ 6 πὶ 
ΠΌΤ Δ ΠἾ πα ν ΟΕ  ἐϑυ ηἴ Τρ δἴο5 ς Κικό- 

νης ἀορτανδίη πη ἃ Κικυννῆς. ΗΠ5 Ποπ)]- 

ΠΆΕΙ ν]5. 4 ΟἸΤπὶ ΠΟῺ 50 050 }] 6 Ὀδπΐ, 
Ὧ15. ὑπὸ γὰρ ἡμῶν, δῖα Ὀδπ8 ἄπο 

ΒΡ]. Ῥαδυρογαπν να]ρὺ ὕροῶν. ἴπ 56 Πο- 

Τὸ Νῖ5. δβῖ θἰϊδιη ἡμῶν. Θ᾽ ἾΝΟ}}1} αἹτΠπηὰ 
γΘΥ θὰ ἈρΡΡΟΠΙ. τσαρωαςησάμενος γὰρ Τ1ε- 

ρικλῆς τὴν Εὔδξοιαν ἐξέτεινε τοὺς αὐτῆς φό- 

ῥους ἐπιπολύ, τοῦτο οὖν ἔδοξε τῷ Στρεψιἄᾶ- 
δὴ νοεῖν σὸ, τυαρατέταται μακρὰ τσόῤῥω 

τοάνυ. καὶ διὰ τοῦτο φησίν" οἴδω, ὑπὸ γὰρ 

ἡμῶν καὶ Ἱπερικλέους παρετάνη. 



͵ 

᾿ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ὡς ἐγγὺς ἡμιῶν. τοῦτο μέγαιφροντίξετε, 
΄ εν, ΚΟν, Ἰοὺ 3 -“» ΜΕ 

ταύτην ἀφ᾽ ἡμῶν ἀπαγαγεῖν πόῤῥω πσᾶνυ. 
Ἁ , 

ἀλλ᾽ οὐχ οἷόν τε, νὴ Δί΄. 
οἰμώξεσϑ᾽ ἄρα. 

φέρε, τίς γὰρ οὗτος δὐπὶ τῆς κρεμιάϑρας ἀνήρ: 
ϑ [4 

αὐτός. 
’ 9 

τις αὐτὸς : 

ἴω ΘΔ πὶ 3 “ 9 ’ ἴ᾽ οὗτος, ἀναδόησον αὐτόν μοι μέγα. 
Ξ5 Ἁ 3 ’ 4 αὐτὸς μὲν οὖν σὺ κάλεσον. οὐ γὰρ μοι σχολή. 

“" 7 

ὧ Σώκρατες, 

ᾧ Σωκρατίδιον. 

Σωκράτης. 
ἊΣ ὦ Σώκρατες. 

490 

ΕΞ 

“, με ’ 

τί με καλεῖς, ὦ ᾽φήμερε; 
“ “ὦ ο“ ) πρῶτον μὲν ὅ τι δρᾷς, ἀντιδολῶ, κἄτειπε μοι. 

9 “- Α “᾿ Α [χ 

ἀεροδατῶ, καὶ πσεριῴρονω τὸν ἡλιον. 

ἔπειτ᾽ ἀπὸ ταῤῥοῦ τοὺς ἡ εοὺς ὑπερφρονεῖς, 

ἀλλ᾽ οὐκ ἀπὸ τῆς γῆς , εἴπερ--- 
» ἀν εν ἣ 

οὐ γὰρ ἀν ποτε 
ο» ὦ 3 .“ Ἁ ῇ ’ ἐξεῦρον ὀρ ὡς τὰ μετέωρα πρράγματα; 

4215. τοῦσο μέγα φροντίξετε. 516 οἰτηι 

ΘΟΠΟΙ] αβίοβ ᾿θρ οθδὲ δὲ δι] ἀμ ἰὴ γ, μέγα, 

ΝΠ ]- 

γα {Ππ4 πάνυ, φιοά να]!ρῸ Εἷο ᾿θρΊταν, 

6 ρ]οββθιναῖθ ᾿γγθρϑὶΐ, δ ᾿ηνθηβῖθ ργο- 

ἔεοίο, 4π||Π} ΠῸΧ βθηπδίιν πόῤῥω πάνυ. 
ΒΕΝΤΙΕΙ. ἴῃ Β. βογϊρίαπη φοῦσο τ νυ 
μέγα φροντίζετει. ; 

417. οἰμώξεσθ᾽ ἄρα. ΕἸ]. συνεχῶς ὑπ᾽ 

αὐτῶν ληὶ ζόμενοι. 

Ὁ], ὦ Σώκρασες. ὅ΄ὰῈ ἰν. οο44, κί 

ἸΚ βίον 5 δα 1|. [ἢ ρυϊονγῖθα5 δάϊε. αὐ- 

γουθίππη ὦ Ομ ββαπι οὐᾶϊ, Ἐπὶ διιίθπι 

ΠΠιὰ δάμη νϑη 5, Ποη νοσδη 8. [ΠῚ Πῖο 
Θοογαῖοπι ΟΟπλῖο 5 ἴῃς ΘΟΥ6 8.5 ΡΘΏΒΕ ΠῚ 

Θχθ οί, 56 Δ οἰ ανη. Ἐπ νὶρί ἄθπι ἰμ τηᾶ- 
εἰἰηὰ {πραῖν8}}, 

α] σὸ μέγα ἱπίονργθίαί τ πάνυ. 

295, Θυδ ἴσο ϑοογαῖῖ ἢ πρ'απέμν, 46 
8}115. 500 1515», 4105 511} ρμϑυβοὰ Βοονα- 

15 απΐνογβοβ ἱγγιαοὲ Οοιηΐοιβ, νογὰ βαπέ: 

αὖ 1116, αἱ αἷΆ ΟἸσθνο, Ασα άθμ). 1. ἃ γΓ6 Ὀ118 

ΟΟΟΌ 15 οἵ Ὁ ἰρβα πβαίπτα ᾿π νο  αὐ18 ἃνο- 

σαν ΡΠ] οϑορἶαπ, οἱ δά, νἱΐαπι δοιη- 

ΠΏ 6 84 ἀιχὶϊ, τὶ 46 ν᾽γία {1 0 5 δὲ νἱ- 
11159. Οπη ΠΙΠΟ 46 46 θοηΪ5 ΓΘθ 5 δὲ πη8}}5 
αιογογθί, Οὐ] εβίϊα διυΐίθ σοὶ] ργοοιϊ 
6886 ἃ ποβίτα ΘΟ ΠΕ] 0Π6 ΘΘηβοθαΐ, νο], δὶ 

ΒΔ ΧΊΠΙ6 ΘΟρηἸΐα Θββθηῖ, ἢ1}}1} ἰαπηθη δά 

Ῥεπθ ν᾽ νϑηάαμ). 

227. εἴπερ--- ιν ρβ᾽ δ 41]5. βθυποποῖη 
ΔΌΓΠΠΙΡΙ ϑοογαῖθα : ἀϊσίηγιβ ογαξ 1116 

εἴπερ ἔξεστι περιφρονεῖν φοὺς ϑεοὺς δηλονότι. 

510 Βθηϊθητπὶ Βα ρΡ] 6. 5βο ο]οη Ν5, ἴῃ 

ἸΏ ΘΙ}. 



ΝΌΦΟΩΛΑΙ. 2] 

᾿2 ἣν [4 Δ ΣῊ, Α Ν 
ει μὴ κρεμᾶασας τὸ νοημα, καὶ τὴν φροντίδα 

Ἁ 3 ἃ Φ ΘΗ ᾿ 

λεπτὴν καταμιίξας ες τὸν ὁμοῖον ἄερα 450 

εἰ δ᾽ ὧν χαμαὶ τἄνω κάτωδεν ἐσκόπουν, 
“" 9 ς ο“ 4 

οὐκ ἄν τοοϑ᾽ εὗρον. οὐ γὰρ ἀλλ᾽ ἡ γῆ βίᾳ 

ἕλκει τοῤῥὸς “ τὴν ἼΠ τῆς Φροντίδος. 

πάσχει δὲ ταυτὸ τοῦτο καὶ τὰ κάρδαμα. 

τί γί: 3 

ἡ Φοοντὶς ἕλκει τὴν ἰκμάδ᾽ εἰς τὰ πσε αμας 

ἴϑι νῦν, κατάδη᾽, ὦ Σωκρατίδιον, ὡς ἐμὲ, 

ἵνα μ᾽ ἐκδιδάξης, ὦνπερ οὕνεκ᾽ ἐλήλυϑα. 

ἥλϑες δὲ κατὰ τί; 

ἥ ὑπὸ γὰρ τόκων, αρίστήν, τε δυσκολωτάσων, 

βουλόμενος μα εῖν λέγειν. 

24) 

ἄγομαι, Φεεημσυυ τὰ χρήματ βευεχυράδομαι. 

τρόϑεν δ᾽ ὑπόχρεως σαυτὸν ἔλαϑες γενόμενος : 

νόσος μ᾽ ἐπέτριψεν ἱππικὴ, δεινὴ φαγεῖν. 

ἀλλά με δίδαξον τὸν ἕτερον τοῖν σοῖν λόγοιν, 
( “Ἂ τὸν μηδὲν ἀποδιδόντα. μισϑὸν δ᾽, ὃν τιν᾽ ἂν 

-“ Ἁ ’ 

πράττῃ μ᾽, ὀμοῦμαι, σοι καταϑήσειν, τοὺς Θεούς. 
, Ἁ 9 “ ’ὕ “ Ἁ Ν τοίους “εοὺς ὀμεῖ σύ ; ττρῶτον γὰο “ἢ εοὶ 

ΦΦ ͵ ’ 

ἡμον νόμισμ᾽ οὐκ ἔστι. 
ἊΝ ἌΡ 57 9 ἍᾺ 

τῷ ἢ αρ ομνυτ ; ἢ 

σιδαρέοισιν, ὥσπερ ἐν Βυζαντίω; 

ὙΠ ΔΜΕΝ, ἡμῖν ἈΠ 5 “- 
ΟΑττ εστιν ὀρ)ῶς ὃ 

βούλει τὰ ϑεῖα πράγματ᾽ εἰδέναι σαφῶς, 2δ0 

νὴ Δί᾽, εἴπερ ἐστί γε. 
Ἁ .“ , 

καὶ ξυγγενέσγαι ταῖς Νεφέλαισιν ἐς λόγους, 
“Ὃ ᾿ [4 

ταῖς ἡμετέραισι δαίμοσιν; 

247. Θεοὶ ἡμῖν νόμισμ᾽ οὖκ ἔστι. 810 
Ἐπερ᾽ 465, αὶ ΡΒΠ]ΟΒΟρ 5 δἰΐαπι ναί, 

εὐ θα ρθι ροδία θοπ 8, πῃ Βδηῖς αἷΐ ν. 
889, 

ἕσεροι γάρ εἰσιν, οἷσιν εὔχομαι, ϑεοί. 
ῬΠοβορμοναμι ἀθ Π}18 ορ᾿ πίομ 68 οχδρὶ- 
αι (Οοιήλουβ, ΔῦΒαι6 110 το] Τρ ΟΠ] βέιι- 

ἀϊο. Νὰ οἵ ἴρβ8 4θοβ ραϑβϑίπι ἴῃ {ἌΡιι- 
115 5115 ᾿νυἀθὲ, Οἱ δυΐοθπι ἄθο5 ἴα υἱἷ- 

ἀϊοι! 6 ἀνα χ ̓ξ, ΠΟ ΘΘΡῚ 6 ἔδυ τ μοί, 

5] 4115. 608 Π1Π}}] 6586 ἀοοοιεῖ, Θιιοά διι- 

ἴθ Θοογαΐο5 αἷΐ νόμισμα, 1ὰ 8110 56ῆΒ8 

ΔΘΟΙΡΙ  διγθρβίϑ 68, ἢἰ αὐ Ἰ ΛΠ ΡΓῸ πιρπε- 
Ἠ10. 

" 



ἰδοὺ κάϑημαι. 

τὺν στέφανον. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

μάλιστα γε. 
κάνγιζε τοίνυν ἐπὶ τὸν ἱερὸν σ κίμιποδα. 

τουτονὶ τοίνυν λαδὲ 

ἐπὶ τί στέφανον: οἴμοι, Σώκρατες, 

ὥσπερ με τὸν ᾿Αϑάμανϑ᾽ ὅπως μὴ ϑύσετε. 

ἡμεῖς ποιοῦμεν. 

ἀλλ᾽ ἔχ᾽ ἀτρέμας. 

λέγειν γενήσει τρίμμια, κρόταλον, πσεαιπάλη. 

Υ̓͂ ᾽ “ ᾿Ὶ ᾿ ι 

οὔκ' ἀλλὰ τπ-αντα ταῦτα τοὺς τελουμένους 

“" Ἁ , 3 ᾿ »᾿ 

εἶτα δὴ τί κερδανῶ : 
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μὰ τὸν Δί᾽ οὐ ψεύσει γ᾽ ἐμέ. 
καταπαττόμιενος γὰρ τταιπάλη γενήσομαι. 

Σωκράτης. 
3 “ Ν Α ᾿Α Ἂ φ. 3 ἡ ε 7 εὐφημεῖν χρὴ τὸν τορεσθύτην, καὶ τῆς εὐχῆς ὑπακούειν. 
ὦ δέσποτ᾽ ἄναξ, ἀμέτρητ᾽ ᾿Αὴο,ὃς ἔχεις τὴν γῆν μετέωρον, 

λαμπρός τ᾽ Αἰθὴρ, σεμναί τεϑεαὶ Νεφέλαι βρονησικέραυνοι, 
ἄρϑητε, φάνητ᾽, ὦ δέσποιναι, τῷ φροντιστῇ μετέωροι. 

Στρεψιάδης. 
΄ ’ἤ Α “Ἃ Ν Ἁ φῳ 

μήπω, μήπω γε, πρὶν ἂν τατὶ ττύξωμαι, μὴ καταδρεχϑώ. 

τὸ δὲ μὴ κυνέην οἴκοϑ εν ἐλ) εῖν ἐμὲ τὸν κακοδαίμιον᾽ ἔχοντα. 

Σωκράτης. 
4 “ “ ΄ω ἔληετε δῆτ᾽, ὦ πολυτίμητοι Νεφέλαι, τῶδ᾽ εἰς ἐπίδειξιν, 

457. ΑἸΤαβῖο δϑῦ πὶ πος νοῦϑι δή 80- 

ῬΒΟΟΙ 15. ΔιΠϊαπιαπίοηι σογυπαίνιηι, α0 ἴῃ 
ἀναπηαίθ Ἰηἰγοά θα θαταν ΑἸ ἃιηᾶβ ὀᾶ ρα 

σοτοπῶ ΓΘαϊ τη 18, ἀγα 6 ἀΔιηονοθηίαν 

Ψον δ, τα Ἰπη Π]] αγϑία ιν, ΡΏγυ χοαπ6, ηα] 

ΠΟΥ. 115 6586 οὐδ Ὀαΐυι, ροοπαβ ᾿ποτϑῦ: 

αἱ Ἰηαγυνοηία Πδγο]15 πα πιϊαπε5 ῬΗτγ- 
Χαη σνεῖθ οἱ ἀρυὰ (Ο] ἢ ο5 6556, Π106- 
τὰ γαϊωυν, 

260, τναιπάλη. 6]. λεησολόγος͵ 

264. καταααστόμενος γὰρ παιπάλῃ ψε- 

γήσοροαι. ἴλμηι ἤο αἰοϊὶ, σοπυπεϊγιιϊ! δι ΡῈΥ' 
᾿ϑινερϑιαηϊ5 οαρὶίε ἰαρὶα 65 [γα λ.68,, αὐιΐ διυπι 

Ζανίπα σοπϑρενοϊξ, ει υἱοξϊηνο βοϊεραμί το ἃ 
σοηϑρεγρῖ; παπι θὲ ἰϑ6 ἰαηιχιαηι υἱοϊϊπια 60- 

γοπαΐιιϑ εΥαὶ. Τα ΒΘΥΡΊ ΘΓ 8. 6 ϑο ἢ! βίθ. 
᾿ Β'6ἀ αἰ δγ μὰ αοοορούπηϊ νϑίθγθβ πιᾶ- 
Θἰβίνὶ : ρ]οββὰ, καταπαστύμενος ὑπὸ σοῦ 

σαῖς τοληγαῖς διὰ τὰ μαϑήμοωτα, ται πάλη 
γενήσομαι. Πα τ6 ριιργιῖδ σοπιηϊϊηιι68, τέ 
7μοῖϊο ροίϊίοιι ἤαπι. 

268. κυνέην. 85:16 ὁ πηρίγαπι ΒΟΥ Σὲ 
ορογίαϊξ, α]ρῸ κυνῆν, ΘΟΥΓᾺΡΕ5. ἢ αΠ16- 
τἶβ. Ῥυεΐτμα ᾿νε ποιη ηΐ8 5. 88 Βδπι- 
ΡΘ᾽ δουεῖρίτην, Ψ 146 Γ,γ5. 751. 754. 757. 

469. δῆσ᾽, ὦ. Τὰ Α, (Γ΄. δὴ ὧ, ΑἸ 



ΝΕΦΕΛΑΙ. 29 

εἶτ᾽ ἐπ᾿ ᾿Ολύμποι ὶς ἱεραῖ νοδλήτοισι κάϑησϑε, εἴτ᾽ ἐπ’ ᾿Ολύμπου κορυφαῖς ἱεραῖς χιονοδλητ ἡσϑε, 
“ 9 ε Ἁ [4 4 

εἴτ᾽ ᾽Ωκεανϑ πατρὸς ἐν κήποις ἱερὸν χορὸν ἴστοτε Ν ὑτν 
΄-“ 2 9 

εἴτ᾽ ἄρα Νείλου προχοαῖς ὑδαΊων χρυσέης ἀρύϊεσθε πρόχεσιν, 

ἢ Μαιῶτιν λίμνην ἔχετ᾽, ἢ σκόπελον νιφόεντα Μίμαντος" 

ἐπακούσατε δεξάμεναι υσίαν, καὶ τοῖς ἱεροῖσι χαρεῖσαι. 

Χο: ἀέναοι Νεφέλα; δ 
ἀρ)ῶμεν Φανεραὶ, 

Ἁ Ἷ 97 δροσερὰν φύσιν εὐάγητοι, 
Ἁ Φ, ΧΈ 8.5 “ “ ς ᾿ 

τρατοὺς ἀπ᾿ ᾿Ωκεανοῦ βαρυα χέος 

ὑψηλῶν ὀρέων κορυφὰς ἐπὶ 
ἶνν ’ [γ4 
δενδροκόμους, ἵνα 280 

τηλεφανεῖς σκοπιὰς ἀφορώμεϊα, 
’ κοιρπούς τ᾽ ἀλδομέναν ἱερὰν γϑόνα, 

“ Ψ 

καὶ ποταμῶν ϑαϑέων κελαδήματα, 
’ἤ’ κοὶ τοόντον κελάδοντα βαρύξρομοον. 

ὄμμα γὰρ αἰϑέρος ἀ- 

κάματον σελαγεῖται 
μαρμαρέαισιν αὐγαῖς. 

δὴ ρτὸ δῆτ᾽ ὕ)ὰ]6 ροβίἑπ πὰ οθπθυγᾶγα μ16- 
ΤΏ] ΠΗ]. 

27, κευσέῃς ἀρύτεσθε τυρόχουσιν. 
γυϊροὸ χρυσέοις ἀρύεσϑε ὅσρ. ΘΙ] ΩΤ] 

ΒΘΠ 6.18 Θϑὲ Ποπηθη πρόχους. Ὑὶή6 Ρίει- 
βοηπι 86 Μίωγίη ρ. 296. [ἢ ἀιπονις 
ἘορῚΙς ΒογΙρέιπ) οϑῖ χρυσέαις. ἙἘμύρ]ιο- 

πἸῶ οι δια ρθουν ἀθυ αἱ Το ηΐοα ἕογιηα 
Ροδ 5. ΔΙ Ϊοἷβ ἔγθαπθηϊαία, απ ἀπ) Δα ἢι- 

πᾶ ἩΠοπιὰβ ΜΙ, ἴῃ γχοή, Αἰιϊοδηὶ ἔοι- 
τηϑτ) ἀρύτεσθε τοροβυΐ  ϑαἰ4α ἴῃ ἀρύπε- 
σϑαι. 

{πὰ Ὁ. 28, Οὐαο οβῖ ; εἶτ᾽ ἄρω ἐν ταῖς 

τοροχοαῖς ὑδάτων Νείλον ἀρύτεσϑε χρυσέης 
τυρόχιουσιν. 

ϑορίυτα οοά]οῖβ, οϑῖ ; χρυσέαις ἀρφύε- 

σἣς τοροχόησιν. (ἰἸυδδὰ μοδίγθμμ γοροὶ 
ΒΌΡΘΙΒΟΥΡία, ἀγγείοις. 

274. ποῖς ἑεροῖσι χαρεῖσαι. Οὐοά, φα- 

νεἶσαι, Οὐ 9]. τσαρωγενόμεναι. 

277. δροσερὼν φύσιν εὐώγητοι. νι Ιωὸ 

εὐώγητον. (ἸοΞϑα ; ᾿ ’ ᾽ 

πάντη Φερόμθνον. εν. 

Ὰ 

Οοπίεγαίυν Καπία5 δά Οοτίη- 

κίνηπον᾽ τοιοῦτον γὰρ τὸ ὕδωρ. ϑ64 νετὰ 

65ῖ Ἰδοίϊο. εὐώγησοι, ᾳυᾶπι 6Χχ δ! θπάδ110- 

π6..10. ΤΟΙΡΙ γθροβαῖ, ἃ ϑΘυ!α πὶ. 11]. 

905. 

282, καρστούς σ᾽ ἀλδομέναν ἱερὰν χϑόνα. 

Ψα]ροο Ἰϑρίέατ: 

ἱερὼν χϑόνα. [Τὰ ε5ῖ, ΒΕΙΡΊΘιο ἸῃθρΓΘ- 

16 : ἐγιοίιιδηιιε εἰ δαογαηι ἰοἰ μγδηι, αλεηι ἐγ- 

γίσαίιν. θα ριοΐδοϊο ἰπ6 ΡΥ 1551} 

Θ5΄, ἴῃ ὨΙ6}}}}}. σορα]α ροβί ἀρδορεένων 

ΠΟ ΦοΙηρανοῖ, ἴϊηϊι5 ασθθ ΠΠθνὸ 

Β) 1 10η 6, Δ ρῸ Ρ ροβίἴο, ο'ϑηπἑηδ πὶ 

ΘΙδρδιῖθαν αι ᾿Θοιΐο 6 πὶ γϑϑθι]. 
287. μαρμαρέᾳισιν αὐγαῖς. ὅῖ᾽ο Β.. Τὰ 

καρπούς τ᾽, ἀρδομένων 9» 

ἀυοίι5 4115 Β6ρ1}5 μαρμαρξαις ἐν αὐγαῖς. 

ΑἸεθυ αν ἰδοῖϊο γθοϊρίοπάα ἕο, Νά 

να] τς, μι αρμαρέαισιν ἐν αὐγωῖς τ ΙΧ) 
ΓΘΡΌρ'ηαΐ, 

Οὐ. μαρμαραίησιν αὐγαῖς, οἵἶδδὰ 

ΡΓ ΡΟΝ οη6. 1468 μον ἢ νον 6 ΡΟΣ ΒΙΠ} 115 

ἴογαια τη. Το ηἸοαιη μαρραρέησιν. 



. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

" [4 

ἀλλ᾽ ἀποσεισάμιεναι νέφος ὄμβριον, 
5 ’ ᾿ 3 ἤ 5 ’ 

ἀσανάταις ἰδέαις ἐπιδώμεϑα 

τηλεσκόπω ὄμματι γαῖαν. 
ἤ 

ὯΝ , ᾿ Σωκράτης. 
Ἂ τ -“ ᾽ ΄ ’ ω 

ω μέϊα σεμναὶ Νεφέλαι; ζανερως ἠκούσ αἱέ μου καλέσανϊος. 
537 “ 

ὕσθου φωνῆς ἅμα καὶ βροντῆς μυκησαμιένης ϑεοσέπτου ; 

Σ τρεψιάδης. 
ἀν εν κ᾿ π᾿ ΡΝ . ζ » ἘΝ 

κοιὶ σέθομαί γ᾽ ,ὦ πολυτίμητοι, καὶ βούλομαι ἀνταποπαρδεῖν 

290 

δκ ἈΝ 4 “ » Ν ν Νν , 

πρὸς τὰς βροντάς" οὕτως αὐτὰς τετρεμαίνω καὶ πεφόθδημαι. 
5 ’ ὲ 5 Ν , ἝΝ 5 Ν Υ͂ 3 Ν. “ 

κεὶ έμις ἐστὶν, νυνί γ᾽ ἤδη, κεὶ μὴ “έμις ἐστὶ, χεσείω. 

Σωκράτης. 
» Ἁ [4 Ἁ ν΄ Ω, ε Ὰ [4 “ οὐ μὴ σκώψεις, μηδὲ ποιήσεις, ἅπερ οἱ τρυγοδαίμονες οὗτοι" 

3 ΕΣ 3 Ψν» ’ὔ Υ̓ - ΄-- “᾿ 3 “, 

ἀλλ᾽ εὐφήμει" μέγα γάρ τι εῶν κινεῖται σμῆνος ἀοιδαῖς. 

Χο. τσαρὸ ἕνοι ὀμιδροφόροι, 

ἔληωμεν λιπαρὰν 

χιόνα Παλλάδος, εὔανδρον γᾶν 800 

Κέκροπος ὀψόμιεναι «τολυήρατον, 

οὗ σέδας ἀῤῥήτων ἱερῶν, ἵνὰ 

μυστοδόκος δόμος 
9 -“ ε 3 7, 
ἐν τελεταῖς ἁγίαις ἀναδείκνυται, 

Σ  ἴὰ “ δ ’ 

οὐρανίοις τε ϑεοῖς δωρήματα, 

γαοί )᾽ ὑψερεφεῖς, καὶ ἀγάλματα, 

καὶ ττρόσοδοι μακάρων ἱερώταται, 
Ε] 4 ’ ΄- 

εὐστέφανοι τε ϑεών 

495. ἰστὶν νυνί, ὅ1Ί. θ6π6 πιθπιδτ, οἱ 

Ἔχ πιϑῖγὶ ἰθρ6 οοννοχὶ ΒΡΥρΡΊΘλι5. [Ι͂η 

1, Β. Ο. τρωγοδαίμονες. 

Οοά. ΟΠ]. Ἰϑοῖθ στρυγοδαίμονες. 

Δ}Π115 δά, οἵ ἴῃ ρ]ουίβαθο οὐάα. ἐσὶ νυ- 

γί. Ῥεῖτιβ ν ἃ θαυ δ η16 ἈΌΒοΥρέμ τι Γυ10, 
296, οὗ μὴ σκώψεις, μηδὲ «ποιήσεις. 

0] οο νυ ]οο σκώνψης-- τσοιήσης. Ψ146 

ποῖ. αα ἴ,ν5. 704. λα. Φ02. 298. 524. 

οἱ σρυγοδαίμονες οὗτοι. Ἰὰ ε8ἴ οἱ κακο- 

δαίμονες οὗτοι τρυγῳδοί. (ὐοιη αἴἃ οἰ ΤΠ 
σρυγῳδία ΔρρΕ)} αΓυγ, π’60 τ Ὁ 8) 810 

πομΐης ἱναροαΐα ἀρ ρο]] 8 Γι, αποά 
ν᾽ ἀφο θῖπηη5 αὐ Ασματγ. 400, Ῥογρουϑηι 

πιδ ν᾽, οἱ ἄλλοι κωρμικοί, οὗτοι γὰρ ἐν «τοῖς 
τσοιήμασιν αὐφῶν ἀνϑρώπους εἰσῆγον χέζον.- 

τάς τε καὶ ἕτερα αἰσχρὰ τυοιοῦντας. λέγει 
δὲ δ Εὔπολιν καὶ Κρωτῖνον, καὶ σοὺς ἄλ- 

τρυγοδαίμονας δὲ σούσους καλεῖ, 

διότι πάντες οἱ κωμῳδοὶ πτρυγὶ ἀνηλείφον- 

το. 
806. ὑψερεφεῖς. 81. Α. Ο, ἴ)ιιο 411] 

ὑψηρεφεῖς. Ψα]Ρὸ ὑψμρεφεῖς. ΟἹ. ὑψηλοί, 

λους. 



ΝΕΦΕΛΑΙ. 2ὅ 

υσίαι, ϑαλίαι τε, 

τοαντοδοπαῖς ἐν ὥραις" 810 
᾿ἣρί τ᾽ ἐπερχομιένω Βρομιία χάρις. 
εὐκελάδων τε χορῶν ἐρεϑίσματα, 

καὶ Μοῦσα βαρύδρομος αὐλών. 

Σ τρεψιάδης. [τὰι, 
πρὸς τϑ Διὸς ἀν)ιδολώ ἀεί ϑ θαι, τίνες εἴσ᾽, ὦ Σώκραϊες,αὗ- 
αἱ φθεγξάμεναι τὅτο τὸ σεμνόν ; μῶν Ἡρώναίι τινές εἰσιν ; 

Σωκράτης. 

ἥκις᾽, ἀλλ᾽ βράνιοι Νεφέλαι, μείάλαι ϑ εαὶ ἀνδράσιν ἀρϊοῖς, 

αἵπερ γνώμην, καὶ διάλεξιν, καὶ νοῦν ἡμῖν τταρέχουσι, 

“καὶ τερατείαν, καὶ πεερίλεξιν, καὶ κρᾶσιν, καὶ κατάληψιν. 

Στρεψιάδης. 
ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἀκούσασ᾽ αὐτῶν τὺ φθέγμ᾽ ἡ ψυχή μὲ πεπότηϊαι, 

καὶ λεπτολογεῖν ἤδη ζητεῖ, καὶ περὶ καπνοῦ στενολεσ χεῖν, 
καὶ γνωμιδίῳ γνώμην νύξασ᾽ ἑτέρω λόγῳ ἀντιλογῆσαι" 

ὥστ᾽, εἴ πτως ἐστὶν, ἰδεῖν αὐτὰς ἤδη φανερώς ἐπιϑυμώῶ. 

Σωκράτης. 
βλέπε νυν δευρὶ ττρὸς τὴν Πάρνηϑ᾽. ἤδη γὰρ ὁρῶ κατιούσας 

510. τναντοδασαῖς. 

Ψα]ΠρῸ σσαντοδαπαῖσιν. 

τοωντοδάπαις ἐν ὥραις. 

οοα. 

516. {γ68. Π ερῚ], 

510 μαι 16 

511. ἦρι. ΟἹ. ἔαρι, τότε γὰρ ἐπελοῦντο 
τὰ Διονύσια. 

516. π᾿ .5. ἀργοῖς. ΕἸ]. φοῖς φιλοσόφοις 

καὶ ποιηταῖς; οἱ μηδὲν ἄλλο μετα χειρίδεν- 
σαὶ, ἢ ὅποι λόγων σχολάξουσιν. 

917, γνώμην. ΑἹ. ἐνθυμήματα. διώλε.- 

ἔν, εὐπορίαν εἰς σὸ διαλέγεσϑαι. ἢ 
τείαν, τπαραδοξολογίαν. περίλεξιν, εὐπορίαν 

καὶ τιριτσότητα λόγων. χροῦσιν, σσοικι- 

λίαν καὶ σαροφὰς λόγων, δι᾽ ὧν τοὺς διωλε- 

γομένους σοφιξόμεϑα, καὶ ἀπαπῶμοεν. 

918. καὶ σερατείαν, Προ ἴῃ ἷν. ουά 4, 

ΤΘΡΘΙΊ, ΟἹ. τσαραδοξολογίαν. ἀλαξονείαν. 

Νβο ἰωιηθη ἰπῆτον. ροίεΐ556 Οομηϊοιτη 

ὙΠ ον ὴᾳ τερϑεείαν. Μαι8, σερϑρεία, 
᾿Αγτικῶφ. τερατεία, Ἑλληνικῶς. Οιδπι 

ποίδιη 84] πιο Αὐἰβίομι δ 15. ἰοοιιηι. ν6- 

ἔοτί, ΡΙθύβϑοπη8, 66 πο 1460 ἃ ο046, 

βονῖρίατα γεοθάθτα πϑοδββαυαπι ἀμχὶ. 

Οουηίεν απ κοπΐατῃ 84 ΤΊηλδοιμ Ρ. 180. 

819. ταῦτ᾽ ἄρ᾽.---ΑἸο558 διά. ΒοιΠΠ1οοΐὲ 
σαῦτσ᾽ ἄρα ναϊοὶ διὰ ταῦτα ἄρα. 510 1ῃ- 

ἔνα 885. 352. υνἱ βαάδξιι ρ]οϑϑὰ ἢ οοἕά, 
δαἀβονρία. Οὐτίητιι5 46. 1)1ὰ]. Δτί, ἃ. 
νυνὶ, Ταῦτ᾽ ἄρω ᾿Αττικὸν ἀντὶ τοῦ διὰ ταῦ- 

σαὶ λείπουσι γὰρ αἱ τοροϑέσεις παρὼ τοῖς 

᾿Αταικοῖς, ὡς--- ΕΧΘηΙμ]α ρά55᾽ πὶ ον ἃ. 

μεσέωρος γέγονε, 

820, τσερὶ καπνοῦ. Οὐβοῖνεβ καπνοῦ 
ριμἃ ρτοάποία, οοπίτα ἀτίθην, σοπβίδη- 
ἴθηαιθ Οὐοπιϊοὶ ἀϑιτη, ἃ 4110 ἴῃ ἀπ ρῶ- 

5115. ἰἀπίππι τθοθαϊῖ, ἴῃ 4Ὲ10 5. πη ]}0 1 

βοθηΐοῖβ ροδιῖβ οοηοθεβα ᾿ἰθοητ. ΟἸ08- 

88: περὶ σοῦ τυχόντος λεπτῶς φιλοσοφεῖν, 

ῥικρολογεῖν. 
323. τυρὸς τὴν Ππάρνηϑ᾽. ϑ᾽΄ο Ἰερει- 

τυεπότηται. (6. 
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ἥσυχα ταύτας. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

Στρεψιάδης. 
φέρε, τοοῦ;; δεῖξον. 

Σωκράτης. 
΄“. - [4 Ἁ 

χωροῦσ᾽ αὗται τ΄ανυ πολλαὶ 
-“ “ ΄ Ν ’ διὰ τῶν κοίλων καὶ τῶν δασέων αὐταὶ π-λάγιαι. 

᾿ Στρεψιάδης. 

ε 5 ““, 

ὡς οὐ καπορῶ; 

τί τὸ χρῆμα, 

Σωκράτης. 
Ἁ Ἁ 3, 

παρὰ τὴν ἔσοδον. 

ἄσμπι : 5ὶ6 ἀϊβίϊποί βογι ρίμπι ' ᾿ν. οο44. 

516 οἰΐδιι Θχ σιδιι γι 5 Πογάσα εν ἴον- 

τηἷβ ἴῃ οδαϊί. ιΒογ. ψΦαπί. «ἀπ. νά ο 
αυϊά 511 1 6611, Κακίεονι! : πϑβοίδβ σὸν Π6 

ἢ τὴν ἰδ ατα ἀθθθαβ, αάθὸ δι) ον 6ϑΐ 

510}8.,.5611 σοιη ΘΗ ΑΠ1. οἵδ. :. "6 0 Ἡ ΓᾺ ΠῚ, 

51 [6611 Βαίδν εν ἐγ μοι δία, φι Κκπὶ- 
βίου απμᾶτη ΘΟ Ργοεϑιῖ; Π16 δυΐαι (661 σόν. 
γείθγιθυβ ἰΔο ΠΥ ρΤΆΡ ἢ Ἶβ, 41 ἀθβογθθη- 

᾿ ἀ15 Πθγῖ5 ν]οίπηι 510] σοι ραγ 8 ηΐ, ο0η- 
ἀοπδηάμηη δῖ, φυοὰ Ὑ ἀ}551 15 115. πὸ- 
{159 ΘΟΙΠΡΙ αὐ 85 ΠΠ 6 ΓΆ5 1110 ΠΘΧῚΙ ΘΟ ρΓΕ- 

πϑηάἀθηίθα5, 081 Γἀ Θυ]η : τ ΕΠ {π|η} ΘΠ ΠῚ 

ΘΟΥα πὶ ᾿ηΐθγοταῖ οαἰ δηλ πὶ Οἷ᾽0 ΘΌΓΓΘΓΘ, 
{0Π184π6 παῖ ρ] ασ! τη ἀπὸ ἀ16 Θχαγδιῖϊ, 

ἴσην Ομ αἴθ αὐδιη τη] ἢ]. 1) 15 ρ 6 Πα ΠῚ ΠῚ 

ἤθει]. Δὲ ποάϊδ ἱγροί!θε15. πο! ]} τ ἔθιη- 
Ροτῖβ οι ρδπάϊαπι ἀΠδυαὐ 151] ΠΕΧῈΒ 

Ἰδαίου θυ νοῦ β8ρ6 ποροΐϊμ [ἀ665- 

Βιιηΐ : δἰ 1 0115. δι ΐθ Υ γ]5, ΘΥ 18 Π|5] 

ΘΟΥΠῚ ΡΘΥΡΙΟΧ Ια 5 ποτ ΠΟ 511 ἰΘρθη- 

{{0 115, ΠΟη δϑί ἰδ θ 1 ΠΟ 50Π|η16 εΪ5- 

Ρ᾽Ιοοδηΐ ἀδίονιη θα 1Π|Ππ οἵ Ἰμ νοπϑίς πὸ- 

1, 4τι8ἃ5 δοι ἀ4ἃ Ἔχοορίαν! θα θα γ 168. 
Αἄθο υἱ ποῖγοι" ορίϊη ἢ πὶ νἱλι τη, 40] Πο- 

ἀϊα ἴῃ ἃγίθ ἐγ ροργαρἢ σα ῥτϊποϊραίαπι 
ἰεπεῖ, ΒΊαπο. Απιὺῦν. 1)ὶάοί πονὰβ πούιιπι 

ΠΟΧΊΙ ὉΠ] 8. ΠῈρΘΙ" ἴῃ ΟἿ ΟἹ ἡδ ἢν 5118 

1πτ}}158698 π 16. 81 4185 Πα 556, ὉΠ] Π 65 
6) σετθ ἀεῖδϑοί, ψϑπονὶ οἱ αγδ15 
Ὧν 4 πὶ ΠΠ αν]. οι ο, αἰ ]154 1115 1116 511, 

41 οἱ δισίον [μ]}, αι τ Γα 15 ὕοτιῖς 

ρΡυ] θεν 05 ΠΡΌγο5 ἐδ οπϑβίανοῖ. 

824. ἥσυχα ταύτας. 516 1" "60 οοὐ, 

Ὁ Θὲ δϑν ἢ Ῥαιμλα ΓΙ 15. ΘΠ, -ΘἸοββὴ 

ἡσύχως. Τὴ περι ν. ἥσυχος αὐτάς. Ἰῃ 

ἀποῦι5 1115 ἡσύχως αὐτάς. Ῥαβδίπνθ ἴῃ 

Καιμδιθεϊανα ᾿Θοννθρ 5 πηι θεῖβ ἥσυχ᾽ αὐ- 
΄ὔ 

.Ζῶς.- 

Μα]ε εἷς οοὰ, οἰΐδιν, ἡσύχως αὐτάς. 
826. 51]6 ΙΘρίταν ΠΟ νΘΓβιι5 ἴῃ μπᾶ - 

τι δα. 

ὡς οὐ καϑορῶ.---ΤΙαρὰ τὴν εἴσοδον.--- 

ἤδῃ νῦν μόλις ὁρῶ, 

οἱ 1Ιὰ δυπὶ ἀθα! ΚΚαβίογαβ. [Ι͂ἢ ὨΟΓ8 

ἀπιἴθη ΠΟ Πα} 6 Μ5. Καὶ. ἰορθιεία μι 68- 
856; ἤδη νῦν καὶ μόλις ἀϑρῶ, ατοα ἴπ πο- 

ν 58 ηἃ Βαίανα ἔμ] γοροβιία πη. 16. 611- 

81 δοιὶρίμαι δϑί ἴπ πιθι} ἢ γ. Θυοά ἴὴ 

{ἰδ 5. 4}115 οβί, δρῶ, ε οἱουβὰ Ἰγγθρβὶῖ, 

Αἱ πεο ἀϑρῶ 5ογίρβογαὶ Οοηῖσι5, φυοά 

Π ΔΠΠ0 0] ρα πὶ μη ρτοά ποία ΟΟ61Γ- 

γι, Ηἰς, υἱὐ τ Π{15 4}115. 1} Ἰοο159 μθο6οᾶ- 
νὴ ΠΡ Γ 15 ΡΥ ρΟΒΠ ΠΟΘΙ νΘΓΡῚ ΘΟΙῈ - 
ΡΟΘΙ Ομ ομ40, Ὑ]46 ποῖ. δὰ [,γ5. 

408. οἱ 5]π|Ὲ 6. πηδηάδμι 58] αΐαπη [ἢ 

Τἤδβ, 658. υνἱ ἀϑρῆσαι μιο διαϑρῆσαι 
τη} 6 ἰδασοθαίην, 866 οἵ πηϑῖψαπι θγ01- 

8118 ᾿αχϑίῃ πὶ) οἰ δῖ, {ΓὰπΒροβὶς!ς 8 ΠῚ5 γῸ- 
οἾθα5,), ἅΠΠ5 ΡΘγρθρᾶμπι 50 ΠΡ 115, αυ]θὰ5 
ΟΠ 5, αὐ μὲν ογαϊ, πε πίθ8, οἵ πὰ- 
ΠΊΘΙῸΒ οἵ νϑιϑλ ροδία δ) ΓΘ ΒΕ ]- 

1118 : 
ὡς οὐ καϑορῶ.---ἸΙαρὰ πὴν ἔσοδον --- 
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Στρεψιάδης. 
δια ϑρῶ νυνὶ μόλις ἤδη. 

Σωκράτης. 

γῦν γέ τοι ἤδη καϑϑορᾷς αὐτὰς, εἰ μὴ λημᾷς κολοκύνταις. 
Στρεψιάδης. 

νὴ Δί᾽, ἔγωγ᾽ - ὦ πολύϊίμητοι. πάντα γὰρ ἤδη κατέχουσι. 
Σωκράτης. 

.Ν ν᾿ 4 » 3. 5.19 ΓΜ 
ταύτας μέντοι συ ϑεὰς ουσος οὐδέ ηδης, οὐὸ ἐνόμιζες. 

Στρεψιάδης. [εἶναι. 9860 

μὰ Δί᾽, ἀλλ᾽ ὁμίχλην καὶ δρόσον αὐτὰς ἡγούμην καὶ καπνὸν 

Διαϑρῶ νυνὶ μόλις ἤδη. 

Α Τηναγῖο ᾿πἴονίπ πη κωὶ ᾿μδ ρίαμη Θϑῖ, ΠῸῸ 
1110 τηοάο Πΐς βίατθ ροίογαί, Ἐὐπιοηάά- 

τομθπὶ Πτ}115 γ Ἔσβ 5 ̓δηΐανοιο ΒΘμ] 6119 

οἱ [λᾶνγθϑῖιβ Μ|Ίεο. αν, Ρ. 59}. υἱοτᾷπθ 

1η 6 ]] οἷ του. οροποθαῖ 1116, ἤδη νυνὶ μό- 

λις ἑώρων. ἴϊϊο νϑγο, ἤδη νῦν μόλις δρῶ 

αὐτάς. 
Τη οοὐ. βον]ρίιπι : τσωρὰ τὴν εἴσοδον.-- 

ἤδη νυνὶ μόλις δρῶ 

849. οὐκ ἤδης. 816 ρουβρίσιθ οὐά, 
ἸΏ 6115 Ορεϊπ)6, ὁ ΡατΊοΥῖ Αἰ οἴβπιο. 146 
ποί. δὰ Ὅοπο, 551. 0}0]᾽ ἤδησθα ρτὸ νι]- 

σϑῖο ἤδεισϑα τοροβυ. ΔΕ ΙΟδ ΠῚ 1Π|6 πη 
Γουππη δα κί χοιδηΐ ΡΙ δ οβίδ ΠῚ155}1Π118 

αϊοκοπαγίαβ δά 1], χχῖϊ, 280. οἱ δά 

Ευτὶρ᾽ 415 ΠΡ Ρο]. ρ. 207. ῬΊθυβοη 5 δά 
Ματίη Ρ. 173. Καηῖηβ δα ΟοΥ πη μη 
Ρδ8ρ. 50. ΗΠΐ5, 4 1Π|5416 θ6Π6. Ἠλ1}}15. 81)- 
οἴονίθαβ, π᾿ ϑ0ρΠ00115 ΕἸθοίτα 1018. 
Ἰερο, 

ἤδη σ᾽ ἀποῤῥίψουσαν ἀ᾽ πηγγελλόμην. 

αὶ σα! ο 0 Ἰοοϊτην ἤδειν. 51 δαῖι5 {Π|6 
Ῥνοίδββου, αὐ ἴᾶ πὶ "θη 6 πονὶξ φιαπίιηι 

ἡπῖον αἰοία οἱ γγοθαία ἐπιουϑὶί, (ν14 6 ποί, 

δα Πδη. 1405.) Ξ0105, 4105 πηοίο [ἃ π48- 
νὶ, Ονἰ6ο5 ἃ ἀἴν6 ν 6 }11, ἑογία ᾿πι6}}]ρ" οὕ, 

ἴθι ργοθαίμηι 6586 οὐπὶ νϑίθυ πὶ αἰ Γαιη- 
ταί! σοῦ [θβίϊ πη ἢ 115, ἀπιπη ΘΟΑΙ ΘΠ ΠῚ 

βοτρίπνα, 41] [οὐ πιατη ἤᾶη6, 1} θ Δ Υ ΟΣ ΠῚ 

Τ᾽ 416 βο ρβδιηο ΟὈ] Θγαΐαιη, ἀν }}} {15 

ἴαιηθη Ἰη Ἰοοἷβ ἡθρι:ϑθηίδηϊ, 516 ΤῸ 

50] 1105. {τ|1886. Ἰοητιἷ, απαπὶ απ] ἴῃ ἢ ας 

“ΙΒοιρ πᾶ ρτοθαν] ροβϑὶί, ϑοὴ “παι 
Ὀ᾽ΡΊ1Ορο}15, πὶ 6115 σοπάυχογαηΐ ορό- 
ΓΆΠΙν, ΓΒ ΡΥ] πὶ εἴ 51π6 1118 οα τὰ Ποία5 5085 

βου θονοί, Ποδίἢ1]) Ἰθοίΐοποβ οὐ οσυϊο5 

Βα Θθαΐ, 41}, 5010 ἰδ αδατο αν θβῖο, οἰι 
απϑάήδιῃ ἀπ θ᾽ αι οπ6 ἤδη ριοροβαϊν ρτὸ 
ἤδειν. Ἰάξδο Δι ἐγαῖῃ5 οϑί 56 ἀοο ογ πη 
ΒΒ ΔΟΙΟΥΘΙΏ]ΠπΠῸ Παννοβὶο ν βΉΠὶ 111, δὶ 1]- 
115 Θηιθη ἀδίϊοπὶ π0}}}}6 ᾿ἰδέμα οβροπο- 

τοί Δρορ ΠπΘρτηᾶ : ἹΝΤΕΕ ΘΙΟΤᾺ ΕΥ̓ ΡΒΟ- 

ΒΑΤᾺ ΜΌΓΤΌΜ ἹΝΤΕΒΕΒΤ. ϑαϊΐθῃ ν6- 
ἴυ5 ἰδίᾳ 4 ΠΟοιπθνὶ ἀϊοίι πη ΘΧ θα 010 8]}- 
απο, 51 Ορτ15 δββϑί, ργοθδυ ροβεϑί: 

«ὄνδ᾽ οὔτ᾽ ἄρ σκαπεῆρω ϑεοὶ ϑέσαν, οὔτ᾽ 

ἀροτῆρα, 

οὔτ᾽ ἄλλως τι σοφόν' τυάσης δ᾽ ἡμάρτω- 
; 

γε Τεχι νης. 

550. καὶ καπνὸν εἶναι. ΞΜῖσ ορίϊπηα 
Πορτι5 Β. βῖπα α1}10 ἰλιι5 ἰδ οι οπἶβ γ 65 .1- 
οἷο. [Ι͂ἢ 4118. {ΠΡ ν15 Ἰθρταν καὶ σκιὰν 
εἶναι, ατι88 ΘΟ 51Π6 τηϊπῖπηα 1}}1π5 δα ]- 
τοΥ15 ΟΠ Θηβῖ0Π 6. ρ6. ομμη 68 δα τ, ρτορᾶ- 

ϑαία ἴα], ὙΊΠΟβαπ) θᾶ πὶ 6856 ΡΥΪηλὰ5 
πο ηεἷΐ [αν 6 5115, Γθοίθ οὈβογγδηβ νο- 

ΘΙ σκιὰν, Θ1}05 1} ἔθ. } Ποη ροϊαβὲ 
4αῖη ρτούπ σας, πη 6111 16 ρ'Θ 1 ΓΘΒΡΊΈΘΓΘ, 

ΑἹ ἴῃ 60 [ἈΠΠππ||, 104 γϑβου θ6η πὶ 68- 
56 ῬτΓΟΠΠΠΕΙΘΊ : 

μὰ Δί᾽, ἀλλ᾽ δμίχλην καὶ δρόσον αὐτὰς 

ἡγοῦμεν δάσκιον εἶναι, 

Ῥοδείοιιαν δρι μπθίοπ δάσκιος πϑηονΐθιι5 
{θα 1 1 πΘ πιο  Ο55 4116. πη ἢ 10 11.5 : 516- 
4 1Πὰ ἀρ οὶ Νοβίθγ ἴῃ οποτῖοο 
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Σωκράτης. 

ἃ γὰρ, μιὰ Δί᾽, οἷσθ᾽ ὁτιὴ πλείς8ς αὗται βόσκεσι σοφιστὰς, 

σουριομάντεις, ἰατροτέχνας, σφραγιδονυχαργοκομήτας, 

κυκλίων τε χορῶν ἀσμα]οκάμπΊ]ας, ἄνδρας μεϊεωροφένακας" 

οὐδὲν δρῶντας βόσκουσ᾽ ἀργοὺς, ὅτι ταύτας μουσοποιοῦσι. 

" Σ τρεψιάδης. 

ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἐποίαεν ὑγρᾶν Νεφελᾶν ςρεπταίγλαν δάϊον ὁρμὰν, 

πλοκάμωας θ᾽ ἐκαϊοϊκεφάλα Τυφῶ,πρημαινόσας τε ϑυέλλας, 

εἶτ᾽ ἀερίους, διεροὺς, γαμιψοὺς οἰωνοὺς, ἀερονηχεῖς 

ὄμξβοες θ᾽ ὑδάϊων δροσερᾶν Νεφελᾶν. εἶτ᾽ ἀϊ]᾽᾽ αὔϊων κοπέπινον 

κεςρᾶν τεμάχη μεγάλαν, ἀγαθᾶν, κρέα᾽ ὀρνίϑεια κιχηλᾶν. 

οαπίϊοο ΤΉρϑιΩ. 997, μελάμφυλλά τ᾽ ὅρη 

δάσκια. 864 Ξιθβίδητινο δρόσος 1 Π1Π}6 

οοηνθηϊ : οἵ γοβ τηιθγοδιιδ γ 68 65Γ ΠΈΡ 16 

εἰσίοουϊδ. 
ἡγούμην καὶ κασιὸν εἶναι, ΚΜ Παηπὶάο 

οὐά. υἱ εχ [19 ἄθρίο Β, εἀϊάϊ. Νὲἕο 
δα νοοεϑιῃ κωσνὸν ρ] 0558. 1}}}ἃ δβδέ 84ρο51- 
ἃ, π6ὸ ἈΠππὴ) ἀϊνονθ Ιθο 015. 1Π61- 

οἴππι : ηΠὺ ΙΠΒΡῚΒ ΠΙΪΓῸΪ, τιπὐθηθμι 

οΥὐἶσὶ ροξαουῖ 114 σοϑίθγογ πὶ οοάαά, 

σκιάν. 
831. Οοὐϊοῖθ βονυῖρίινα 688: οὐ γὰρ, 

μὰ ΔΙ᾽, ἀλλ᾽ ἴσϑ᾽ ὅσι.---οἸοπβᾶ, γίνωσκε. 

Ῥιωϑίαί νυ]οδία 166 10. 

4599, Αποίον Εἴγη], δ. ρ. 799. 

σφραγιδονυ χωργοκομήτης, ὃ ἄσωτος, τσαρὰ 

᾿Αρισσοφάνει" ἀπὸ «οὔ σφραγὶς. καὶ δνυξ, καὶ 

ἀργὸς, τὸ πόμη; οἱονεὶ ὃς φέρει τοὺς δαπευ- 

λίους μέχρι τῶν ὀνύχων, καὶ ὃς ἄεργός 

ἐστι καὶ κομῶται. 

8386. Οοά. ἑκατοντακεφάλα. 815 ε- 

εἴτι δὶ ἴῃ ππθο, οἵ ἴῃ Β. ρογρθυδμη,. 
3857. ἀερίους, διεροὺς, γαμιψοὺς οἰωνούς. 

Ψα]ρο ἀερίας, διεράς. Τὰ πμθιηΓ, ἀερίες, 

διεράς. Βδοῦ5 Ο. αἰνιπηψιιθ δά ]601}- 

ναπὶ ἴπ πᾶ 56. }1η0 ΘΧὮ ο΄ : τϑίθγυ ΠῚ Ρ 

δηΐπι δα οἰωνούς. 

339. κρέατ᾽ ὀρνίϑειω κιχηλᾶν. Ἰη 

ΡΥ ΠΑ γ1}5 εὐἀϊι. οταϊ κρέα σ᾽ ὀρνίϑια κιχ- 

λᾶν. Ἐπιοπάαν!ς πρϑοῖο 4115 χρέα τ᾽ 

ὀνίϑειά γε κιχλᾶν. ᾿πορίββίηη8. 1η56}- 

{ππὶ ἰδίἀ ψε, ᾽ς 1110 604, σοπιρανγεῖ, 

Τη τη} 7. δϑί, αἱ δά  ἀϊπη118, χρέα τ᾽ ὀρνί- 
ϑεα κιχηλᾶν : απ νοι 68 δἵ βἜἘ ΠΏ] η8, 

Ιδοῖϊο. [Ι͂ἢ Ὁ. κεστρῶν τεμάχη μεγάλων, 

ἀγαθῶν, κρέατ᾽ ὀρνίϑεια κιχηλῶν : τη8]}6 

πΘρἸοοίο, Πουίβπηο, 4αθ 46 ᾿πάἀαβίγα 
αἰξδοίαν! Οὐμη]οι5 δά αἰ ΠΥ γαπιρ]οο- 

Ταιτα ᾿τη ΠΤ 0 ἢ 6 π} ἀ 6 υ]5]οπ θη 416. δ81ἢ - 
οοιἃ ἰϑοῖϊο δχ Επβίαι 10 τθροηὶ ροίοδτδΐ, 

ΟΌ]} 5 80 δὲ οὔβευναῖ Ρ. 1934. ], 15. 
Ὅρσι δὲ τὰς κίχλας κιχήλας φρισυλλάξως 

ἔλεγον οἱ Δωριεῖς, καὶ ὡς ἐκ «ἧς αὐτῶν φω- 

νῆς, κιχλίζειν καὶ κιχλισμὸς ἐσὶ γυναικείᾳ 

γέλωτσος, οὐκ ἄδηλόν ἐστι" χρῆσις δὲ κιχη- 
λῶν, οὐ μόνον σσωρὰ τῷ Κωμικῷ, ἀλλὰ καὶ 

τυωρ᾽ ᾿Ἐπιχάρμῳ, ἐν σῷ τὰς ἐλαιοφιλοφά- 

γους κιχήλας. ὃ κεῖσαι τσαρὰ τῷ Δεισ'νοσο- 

φιστῇ. ΟΠ οι ρ. 64. ΒΡ, Συρακούσιοι δὲ 
σὰς κίχλας κιχήλας λέγουσιν. Ἐπίχαρ- 

μος τάς τ᾽ ἐλαιοφυλλοφάγους κιχήλας. 

μέμνησαι τούτων καὶ ᾿Αρισσοφάνης ἐν Νεφέ- 

λαις. (οπίεν Κα ἀηῖππι δὰ (ὐοΥ  ΠΠ πὶ 

Ρ-. 102. κρέωτ᾽ ἀυΐθπι ἸΘρθπά πὶ ΡτῸ 
κρέατα 5ἴη6 οὐρια ; ΠΟΠ χρέα σ΄, ΡἈτῸ 
κρέα τε. Ἦσοσο δηΐ ρταίθγηιδπι ηποά 
Ιὰ Πρ α] 4118 δϑἵ, Τὴ πηθίγα ἢ) ραοοδῖ, κρέα 

σθη τ δοίτΠ ΟΧ κρέας αἰ Ἰπιᾶπὶ ρτο πον, 
ὉΓ γέρα οοπίναοίαπι 6χ γέραα. ὙΊά46 
απὸ ποῖανὶ δα αν ρΙ ἀϊ5 Βας, 921. Τα 

νι! ρα ίὰ ΓΘοΘῃ τού πὴ ΘΠ] 0 ἢ 11πὶ 6  0Π6, 
Ργῖθυ Ἰπορίμ πι γε, Π 06 δ] 81 ᾿ΠΟΟΙΏ Πη0- 

πὶ δῖ, απο κιχλῶν ρΥ]ηᾶπι ριοάποαΐ 
σοηῖγἃ δὐΐθη οἱ (ὐοιηϊοὶ Ἀ5Ό]Η. 



ΝΕΦΕΛΑΙ. 

Σωκράτης. 

διὰ μέντοι τάσδ᾽ οὐχὶ δικαίως. 
Ἷ 

Σ τρεψιάδης. 
λέξον͵ δή μοι, τί παποῦσαι, 510 

᾿ Νεφέλαι ̓  εἰσὶν ἀληγῶς, Ὠνηταῖς εἴξασι γυναιξίν ; : 

οὐ γὰρ ἐκεῖναί γ᾽ εἰσὶ τοιαῦται. Ὁ 

Σωκράτης. 

φέρε, τροῖαι γάρ τινές εἰσίν ; 

Στρεψιάδης. 
δώ Ἷ “ ἢ “ 

οὐκ οἶδα σαφῶς" εἴξασιν γοῦν ἐρίοισιν ττεπταμένοισι; 9 

κοὐχὶ γυναιξὶν, μὰ Δί᾽, οὐδ᾽ ὁτιϑν. αὗται δὲ ῥῖνας ἔχϑσοιν. 

Σωκράτης. 

ἀπόκριναι νῦν ἅττ᾽ ἂν ἔρωμοαι. 

“Στρεψιάδης. 
““ ’ , ᾿ λέγε νῦν ταχέως ὃ τι βούλει. 

Σωκράτης. 

ἤδη τοοτ᾽ ἀναδλέψας εἶδες νεφέλην Καὶ ενταύρω ὁμοίαν, 

ἢ παρδάλει. ἢ λύκω. ἡ ταύρω: ἡ τὰρ .7 ἢ λυκῷ, ἢ οῶ: 
Σ τροεψιάδ τρεψιάδης. ᾿ 

νὴ Δί᾽ ἔγωγ᾽. εἶτα τὶ τοῦτο; 

ων 

Σωκράτης. 

γι νούϊαι πάνθ᾽ ὃ τι βόλον)αι" κᾷτ᾽ ᾿» μὲν ἴδωσι κομήτην, 

541. εἴξασι. 6]. ὡμοιώϑησαν. ΝέΥΙΒ - 

εἴξασιν, Ἑλληνικῶς. 

ΤΊπθ5.: εἴξασε καὶ εἴκωσι λέγει ἀντὶ 

Οοηΐεν. αἰτίπβαι8 τάιη- 
πηδί!οἱ δυπ ἀἸῖος [αἰ θυργθίδβ. 

844. αὗται δὲ ῥῖνας ἔχουσιν. ὅ10 561]- 

Ρίαῃι 6ϑΐ 1η Οὐ. αὐ ναΐρατ! ΠΠ τὶ ὰ θ6ηΐ, 
Αὖὐ τγ88 4}}} οοδᾳ. αὗται δέ γε ῥίνας ἔχου - 

σιν, Ῥτᾶνᾶ οΥραὰ τηθίγητῃ 50] οἰζ 40. γό 

1ηΐογβιῖ, 146 δὰ Ρ]. 1065. 

Πιο οδἰἴαι οοά. ᾿πα]6. αὕσαι δέ γε ῥινᾶς 

᾿Αστικῶς" ἕοικασιν, 

σοὺ ξοικώσιν. 

ἔχου σιν, οἴ 864. Κν, ἅτ᾽ ἂν σ᾽ ἐρωμαι. 

845, 1. ΟΡΙΪΠ}6 

τρί. 1} {{1}0115 4}1185,. αὐ ἴῃ ΡΥ] αν 115 
δαἀϊεοη] 15, ὥστ᾽ ἄν σ᾽ ἔορωμαι. Ῥτνομο- 

« ᾽ Γ᾿ ΕΣ 
ἄτα ὧν ἐρώμαι. 

΄ 

τὴΪη]86. ΘΆΥΟΓΘ βΟΒΒΊΠη118, 0 ἸηδίγΓα 

Ἰαθοίμοίαι. Ῥεγρθγᾶϊ Ἰὰ γϑοθμ ον θ 5 

ὥττ᾽ ἄν σ᾽ ἔροιεα:. 

848, Ψϊυο 510 ἰορίτασ ᾿ς ν ΘΙ 5115 : 
γίνονται τσώνϑ᾽ ὅ τι ἂν βούλωται" κἄν 

μὲν ἴδωσι κομήτην. 

ψη απ ν᾽ 65 ἴῃ οοϑινα, ΝΘ ηλἶν. ΟΡ Ϊπ168 

ΠΑ] 6 ηΐ πσάνϑ᾽ δ᾽ σι βούλονται. Τα θ- 

ἀοιη, οὖ οἱ Ο, 10. κ᾽ ἢν μὲν ἴδωσι κο- 

μήτην. ἴηάδ γϑηαβίαβ ἰο τ ιηοίον (ὁ- 

"100 ΓΘΑΤ τ} 1|8. 
ω γίγνονται πάν ὃ τι βούλονται", κατ’ 

ἣν μὲν ἴδωσι κομήτην, 

ῬΙάπο ας νϑυϑυ ΘΧὨΪθ6ὲ οοά, οἱ 
Θι Θἀ ἀμ τι5.. αἰδὶ ἀπ 4 10] χᾷ σα 5βογὶ- 

Ἑ 



.90 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

Η Υ͂ “ ’ ’ ͵ ἄγριόν τινα τῶν λασίων τούτων, οἷόν τοερ τὸν ΞΞενοφάντου, 
Υ͂ Ν 5» ΄“, 3, 

σκώπτϑσαι τὴν μανίαν αὐτοῦ, ἱΚενταύροις ἥκασαν αὑτάς. 
Σ τρεψιάδης. [350 

᾿ “Ἃ οἵ φ "“ 

τίδ᾽ ἄρ᾽; ἣν ἅἄρπαατὼν δημοσίων κα]ίδωσι Σίμωνα, τί δρῶσιν; 
. Σωκράτης. 

ἀποφαίνουσαι τὴν φύσιν αὐτοῦ, λύκοι ἐξαίφνης ἐγένοντο. 

Σ τρεψιάδης. 

ταῦτ᾽ ἄρα, ταῦτα ἵζ λεώνυμον αὖγαι τὸν ῥίψασπιν χθὲς ἰδϑσαι, 
Ω Ἂ 7 “-“ ἘΠ Ε Ἂν, “4ΔἣἌᾶἍ 5 ’ 

ὅτι δειλότατον τοῦτον ἑώρων, ἔλαφοι διὰ τοῦτ᾽ ἐγένοντο. 
᾽ὔ 

Σωκράτης. 
ΝΥ »ο»“Ὶ ’ “΄ἷς “ ο“ 7 "»“ 

καὶ νῦν ὅτι ἵζ λεισθένη εἶδον, ὁρᾷς, διὰ τοῦτ᾽ ἐϊένοντο γυναῖκες. 

“Στρεψιάδης. 
᾽ ο ῇ ἣν Πωες 7 

χαιρετε τοίνυν, ὦ δέσποιναι" καὶ νυν, εἴπερ τινὶ κάλλω, 

οὐρανομήκη ῥήξατε καμιοὶ φωνὴν, ὦ παμδασίλειαι χ )»» μ. ᾿ 

Χορὸς. 

χαῖρ᾽, ὦ πρεσδῦτα παλαιοΐεν ἐς, ἡ ηρατὰ λόγων φιλομούσων, 

σύ τε, λεπ]δάϊων λήρων ἱεοεῦ: ᾧρόζε πρὸς ἡμᾶς ὅ τι χρήζεις. 

οὐ γὰρ ἂν ἄλλω γ᾽ ὑπακούσαιμεν τῶν νῦν μετεωροσοφισῶν, 

πλῆν ἢ Προδίκωῳ" τῷ μὲν, σοφίας καὶ γνώμης οὕνεκα" σοὶ δὲ, 

ἴατὴ βἶπθ οἱ βίουθ, σποά [ΠὈγατι 5 50- 

7δπιπ6 οδ΄. 

849. ἄγριον. 

08 Ῥ- 1448. 1, 
ἀγρίους ἔφη σεμνότερον ὃ Κωμικός. Πατρο- 

ἀγρίους, Αἰσχίνης ἐν σῷ κατὰ 

Πῖῖο τοβρῖοιε Ἐππίδί !- 

4. σπαιδοπίσται δὲ, οἷς 

ΟΥΔΙΟΗ : 

Τιμάρχου, σοὺς σφόδρα ἐπαοημένους τσερὶ 

σὰ παιδικὰ, καὶ χαλεποὺς τσαιδεραστάς 

φησι. Ἰιοοὺ5 ΖΡ κοἰ 18. δὲ ρ. 76. δ. 
εἰ. 

850. ἤκασαν. 815 τηϑπιῦγ. ΑἸ], υἱ 

ψυ]ρῸ, τηΪΠ118. θ6η6 εἴκασαν. Μωτ: 

ἤκασα, ᾿Ασωικῶς. εἴκασωα. Ἑλληνικῶς. 

δωρίυβ. ἀρὰ Οοιμίσινη {ΠΠ᾿8π| ἕο Π| 
νυϊραῖὶ ΠΡ τ ΟΧ Π θΘηΐ, αὐ ὕοπο. 5885. 

851. «ἰ δ᾽ ἀφ᾽.  ]ρο «τ΄ γάρ. 

852. τὴν φύσιν αὐτοῦ. Ἰη (Ὁ. 
Ωυοά που μη Θὲ ο]οϑ- 

Ἂ, 
σὴν 

γνώμην αὐτοῦ. 

5628. ᾿ 
᾿ 356. σποίνυν ὦ. 516 ἵν, οο44, 5[η6 ρᾶτ- 

ουἶα, ατθ να]ρὸ ἰηβοτῖ ταῦ. Ὑ1Π46. ποί, 
84 ἤδη, 521. 1015. Ρ]. 567. 1161. 

φοίνυν ὧ----οἷα οἴἴαπι ἢϊο οοά, 
857. Οοά. ῥήξατε φωνὴν κἄροιγ᾽ ὡ--- 

8ὅ8. ὦ τορεσθῦτω τταλαιογενὲς, ϑηρατὰ 

-τϑῖο ροιβρίσπθ οἵ ορίϊπιθ πη πὴ θν. [Ιἢ 
πη ρ 6 8515 γθοθῃ τ] οΥ θ5. Ἰην θη ϑύ8. Θϑς 

ΨΘΓΒΙΒ : 
χαῖρ ὦ τορεσθῦτα τοαλαιγενὲς, ὦ ϑηραφὰ 

λόγων φιλομούσων. 

Τιο5 411 οοἠά. αὶ τσαλαιγενὲς Πα Θηΐ, 
Ῥοβίθυϊα5 ὦ ΠΟΙ ἃρ ποβοιηΐ, Ὑ ΓΒΕ] 81- 
5θηί πιο ἃὉ διηθπάδίογο δά ἀϊξιπν 
ΠΟΒΟΪῸ 410, Αὐᾶεβῖ εἴϊαι) ἃ ρυὶμηαν] 5 
ΠΟΠΤᾺ 

Οοά, χαῖρ᾽, ὦ τορισθῦτα τσαλα,γενὲς, 
ϑηρα τὰ ---- 

960. οὐ γὰρ ἂν ἄλλῳ γ᾽ ὑπακούσαιμοεν. 
Β᾽6ς θῈπα ἱν, σοί. δοϊαθοα νυϊθὸ ὑσα- 
κούσωμεν." ᾿ 



ΝΕΦΆΗ͂ΛΑΙ. ῳ] 

: “ - Ἷ ᾿ ’ 
ὅτι βρενθύει7 ἐν ταῖσιν ὁδοῖς, καὶ τὼ ᾿᾽φθαλμὼ παραδάλλει, 

ΕῚ ΩΝ , Ἀ [4 9.5 μἱ 5.)  ε ὦ ἵ ᾿ φ 

κανυποόητος κακα πολλ ἀνέχει, καῷ ἡμῖν σεμνοπροσωπειῖς. 

᾿Στρεψιάδης. 
ὦ Γῆ, τοῦ φθέγματος" ὡἧς ἱερὸν, καὶ σεμνὸν, καὶ τεραϊῶδες. 

Σωκράτης. [36 
αὗται γάοτοι μόναι εἰσὶ ὃ εαί: τἄλλα δὲ πάντ᾽ ἐστὶ φλύαρος. 

Σ τρεψιάδης. 
ὁ Ζεὺς δ᾽ ἡμῖν, φέρε, πρὸς τῆς Γῆς, δὐλύμπιος οὐ 3 εός ἐστι; 

Σ ὠκράτης. 

ποῖος Ζεύς; οὐ μὴ ληοήσεις. οὐδ᾽ ἔστι Ζεύς. 
Στερψιάδης. (Ὁ 

' ' τι λέγει σὺ 

ἀλλὰ τίς ὕει; τουτὶ γὰρ ἔμοιγ᾽ ἀπόφηναι πρῶτον ἁπανϊων. 

αν ἡ 

αὗται δή που" μεγάλοις δέ σ᾽ ἐγὼ ΠΠ αὐτὸ διδάξω. [370 
τος ποῦ γὰρ πτώποτ᾽ ἄνευ Νεφελώῶν ὃ ὕοντ᾽ ἤδη τεϑέασαι: 

καίτοι χρῆν αἰϑρίας ὕειν αὐτὸν, ταύτας δ᾽ ἀποδημ.εῖν. 

Σ τρεψιάδης. β 

νὴ τὸν Απόλλω, τοῦτό γέ τοι τῷ νυνὶ λόγῳ εὖ προσέφυσας. 
καίτοι πρότερον τὸν Δί᾿ ἀλη ὡς ὦμην διὰ κοσκίνου οὐρεῖν. 

ἀλλ᾽, ὅσΊις ὁ βρού)ῶν ξσῆι, Φράσον' τὅτό με ποιεῖ τέϊρεμαίνειν. 

Σωκράτης. 
αὗται βροντῶσι κυλινδόμιεναι. 

Στρεψιάδης. 

τῷ τρόπῳ; ὦ πάντα σὺ τολμῶν; 2 878 

962. σὼ ᾿φϑαλμὼ «παραδάλλει. ΟἹ, 
ἴδιόν ἐσι ὧν ἀλαζόνων τὸ μὴ ἔχειν ἀεὶ πὸ 
βλέμμα ἐπὶ ταυτοῦ, ἀλλ᾽ ἄνω καὶ κάτω 
κινεῖν, καὶ νῦν μὲν ἐνταῦϑα, νῦν δ᾽ ἄλλοσε 
μεταφέρειν. 

964, καὶ σεμινὸν---(οὐ, καὶ σερανόν. 

9567. οὐ μὴ ληρήσεις, Ῥεγρθυδηι νῸ ]ρῸ 

οὗ μὴ ληρήσης. 

972. «οὔτό γέ τοι τῷ νυνὶ λόγῳ εὖ σροσ- 

ἔφυσας. ϑὶς ἱνο5. δοάΐορβ. Ῥδυρθίδηι 

ΤῺ ΘΙ γα. 111. [ὼς ἱπηρ 5815 160" δθθαίι τ, 

τούτῳ γε, 1ΠΠυ{], πιρίτο οἵ βοῆβῃ Πδοῖϊ- 

ἰαπῖθ, γθροϑβιυ] ΒΘυο]θγι5, αἱ Π)αννθβϑῖο 
δἸμ Θ ἢ 41] Ομ θ. πᾶπο ποη ἀεβθεί, οἰ} ηΝ 

Πθ6ΠΠ πὶ ποὰ Υἱἀϊ, Αἀ τυροσέφυσας 
Β]οββῶ : ὥρμοσας. καλῶς καὶ ὡς ἔδει τσροσ- 
ἥρμοσας. “ὐβοΏγ 5 ϑιρρὶ. 984. 

καὶ ταῦτ᾽ ἀληθῆ τσυάντα προσφύσω λό- 

᾿ γῳ. 
αι] 800]. τσροσφύσω, ἀποδείξω. 

τοῦτο γέ σοι τῷ νυνὶ λόγῳ---51ο Πα] 

οὐκ, αὐ Θά Ἰην 8. 

374, ϑοιίρίιυνα σοάϊοϊς. οϑῖ: ΄ὔ 

φράσον, 
53." ω - φ 

Του ὃ μὲ τῦϑιε! --- 



ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

Σωκράτης. 

ὅταν ἐμπλησθῶσ᾽ ὕδατος πολλοῦ, κἀναγκασθῶσι φέρεσθαι, 

κοϊαικρημνάμεναι πλήρεις ὄμιξδρου δι᾿ ἀνάϊκην, εἶτα βαρεῖαι 

εἰς ἀλλήλας ἐμπίπτουσαι, ῥήγνυνται καὶ πταταγοῦσιν. 
Σ τρεψιάδης.. 

ὁ δ᾽ ἀναϊκάζων ἐσῆὶ τίς αὐτὰς, οὐχ ὃ Ζεὺς, ὥσ]ε φέρεσθαι; 
Σωκράτης. 

ἥκιστ᾽: ἀλλ᾽ αἰϑέριος δῖνος. 

Στρεψιάδης. 
Δῖνος ; τουτί μ᾽ ἐλελήϑη, 580 

ὁ Ζεὺς οὐκ ὦν, ἀλλ᾽ ἀντ᾽ αὐτοῦ Δῖνος νυνὶ βασιλεύων. 

ἀϊὰρ οὐδέν πω περὶ τοῦ παϊάγου καὶ τῆς βρον]ῆς μ᾽ ἐδίδαξας. 
Σωκράτης. 

οὐκ ἤκουσάς Π85; τὰς Νεφέλας ὕδατος βέσνας ὅτι φημὶ, 

ἐμπιπτούσας εἰς ἀλλήλαις πραταγεῖν διὰ τὴν πυκνότητα; ϑ 

δτρε ψιάδης. 

φέρε τουτὶ τῷ χοὴ πιστεύειν : : 

"οὐ υτθὶ 
ἀπὸ σαυτοῦ γ᾽, ὡς σε διδάξω. 

ἤδη ζωμοῦ Παναθηναίοις ἐμπλησϑ εἰς, εἶτ᾽ ἐταράχϑης 

τὴν γασΊέρα, καὶ κλόνος ἐξαίφνης αὐτὴν διεκορκορύγηςσε ; 

Οοάοχ ἰς οἰΐδιη ρουρογαιη οὐδέπω, 
Αἱ τεοΐθ μαθοὲ περὶ σοῦ πασάγον καὶ «τῆς 

Βοποπα οδί, ἡποά γοοαηΐ ἕν 

594. σῷ βαδίσει καὶ τῷ 

τη ἄπορα 

Ιῃω 6. κἄᾶτα 

577. κατακπρημνάμενσιε. 

ἐο44. κᾷτα κρημνάμεναι. 

κρημνώμεναι. ἔπι πη Θπιθγ, κασακρημνούμε- βροντῆς. 

νῶι. διὰ δυοῖν, οἱ ΡῚ. 

880. σουτί μ᾽ ἐλελήϑη. Ὑυϊρο ἐλελή- σάχει, ργὸ σῷ φσάχει φῆς βαδίσεως. 

ει, Ψιάθ ποῖ, δὰ Οὐοηςο. 650, οἱ βυρτὰ 584, ἐμπιστούσας εἰς ἀλλήλας. Παιήὴ 

4 529, ἀοίονϊον, ἐπηπη0 ΨΘΠΠΒΌΪΟΥ οδί, οὐ γάτα - 
"889, οὐδέν πω. ἴδπι σοπϑίγιιο]οηθιπ, ΘΟ οἷς βογίρίανα, 

ἀἰοαπία νϑῦϑβιι, οὐδέπω. Ατίϊοοκ οὐδὲν ἵτο-. απᾶπι ἴθ ΒΒ. 180) ταρθιΐαπι, το μοπθ 8 

Ῥογρθτγαϊη σ Ὁ]ρῸ, 61811- 

φυοπίατε ργὸ οὐ οὐὔβειναν δὰ οπς. ροίεγαμ), ἐμπυπσούσας ὠλλήλαισιν. Ψ ι]- 

644.---Τῇ πιθηνθν, τσερὶ τοῦ τσατάγου τῆς. Ῥαΐπηι 6 ν. 578. περι ζπῖ οϑ. 
βροντῆς, ΟΥἾ550 καί: ἀπ 46. μΪΠ] οὐ οτία 585. ἀπὸ σαυτοῦ γ᾽, ὥς σε διδάξω, ΝΟ 

ορτϊσνθ πνϑι τ. ὕα!ροὸ ἀπὸ σαυτοῦ ᾽γώ 

σε διδάξω. 
Γυθγαῦ βιϑριοῖο (σπηϊοι μὴ ΒΟ ρ5 1586: 

ἀςὰρ οὐδέν πὼ τοερὶ σοῦ τσατάγου τῆς 
βροντῆς μ᾽ ἐξεδίδαξας. 

Ψυϊσαίαπι πη, απ δ Ὧν {το 5. 4}}1 δῆτ. 

πιαπί οοάά, ρμεωΐογο. 

8587, Βυϊάαθβ: διεκορκορύγησε. διΐδορυ, 
ψεῖν λέγουσι τὸ λαλεῖν σὴν γαστέρα. ἐμε- 

μήσαντο δὲ σῇ φωνῇ «ῶν ἐντέρων σὸν ἦχιον. 
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Σ τρεψιάδης. 
νὴ τὸν ᾿Απόλλω, καὶ δεινὰ ποιεῖ γ᾽ εὐθύς μοι, καὶ τέϊάρορῖαι, 
χῴῷσπερ βροντὴ τὸ ζωμίδιον τταταγεῖ, καὶ δεινὰ κέκραγεν" 

ἀϊνέμας πρῶτον πὰξ, κἄτα παπὰξ ἐπάϊει, κἄζπεῆα παπαπ- 

πάξ᾽ 890 

χῶώταν χέξω, κομιδῆ βροῦᾷ παπαπαππὰξ, ὥσπερ ἐκεῖναι. 

Σωκράτη: 

σκέψαι τοίνυν ἀπὸ ̓ γλσχηθελίου τυννουτουΐ οἷαι τὐτδρδιοι 
τὸν δ᾽ ἀέρα τόνδ᾽, ὅῃ ̓ ἀπέραντον, το ὡς ἐκ εἰκὸς ο βοον!ᾷν; 
ταῦ! ἄρα καὶ τὼ ᾽νόμαϊ ἀλλήλοιν βροντὴ καὶ πορδη ὁμιοίω. 

Στρεψιάδης. 

εραυνὸς πόϑεν ἂν Φέρεται, λάμπων πυρί; τοῦτο 

ἰδαξον" 

ἀλλ᾽ ὃ κ 

δι 

Θ6Π0]. ἤχησε τηα]6, Ὑογθυπν θυ τη Πἷδ 
γᾶ Π51Π1 0 την Θϑὲ : αρίἑαϊοηο Ξομζίυιτη. δά δ᾽ 6 

7}εοῖϊ. )οτι γαΐυπλ νϑυθιπη ἃ 

κορκορυγὴ, 4αιοα αὖ ΠοΒγο οἷο ΘᾺ ροΟΠΙ ΗΓ, 

πραυγὴ, βοὴ, ταραχὴ μετὰ ϑορύξου. Οε- 

συν ἰδέα ποιηθη ἴγ58. 491, Ῥδεθ 
991. 

καὶ κλόνος ἐξαίφνης αὐτήν. ΤΥδΠΒΡΟΒΙ [0 

π᾿ οοά, σοσο5 δοηενα οοπηαίαπι ἃπᾶ- 

Ρεβδίϊσογαια. Ἰθρθηη, καὶ πλόνος αὐσὴν 

ἐξαίφνης. Ἐτοσπθη5. ταύ ο ΠΝ ΘΙΓῸΓ, 
δἀϊλου 5 βθ ρα ποη δι πη8 ν 6.518, 

590, ἤππαο σϑυβ δχ ποι! θπία θ)ανν- 

651} διηοη δ αξοηθ ἀ64], ΝΙΙ56.. οΥἱΐ, -ρ. 

172. Ψ ]ρῸ 5ῖς ἰϑοίίαν: 

ἀπσρέμας τσρῶσπον τοάπαάξ" κᾷαπειτ' ἐ- 

πάγει τταπαπασπαξ. 
Τουΐηπβ ρ68 ἀθῆοι!, Τ]ΙῺ τπϑηδγ, 501 1- 

Ρίδηι: 
ἀτρέμας τορῶτον τταπὰξ τσαπάξ᾽ κᾧ- 

πεισ' ἐπάγει τταπαπαπσπάξ. 
Ἦϊηςο οαπη θυ 41 46 πηι ΘΟ ΠΡ] 6 τὶ ροϊοναπέ: 
864 ἰοἵτι5. ἰοοι5. ΘοΥΓρ 6} ἃ; πΙ Δ ΠΊ [οβῖτι8, 

4π 6 [6] 16 551Πγ6 τϑϑίϊε Τὰν 6511 ἃσι- 

ἤθη, ΠΟ 8] ἢ1|8 ποῖ ὁθῃζϊαΐ, ΘΠ 

ΟἸΩΪ ΒΘΗΒ1 ΘΆγΘΓΘ οὁροτίοῖ, κλιροκηδὸν 

ἈΠ ΘΓ ΒΟΉ 5: τσὰξ, τσαπὰξ, τσαπαπ'- 

αὰξ, παπαπαπαπόξ. Ροβφίνοιμτ. ᾿θ6 

ἴπ Ὑη! ρα! ᾿οοί οἷο, δοοι π ἀπ} ἰπ ΠΟ ἢιΙ- 
Ν 

ΠΟΙ 6 

Ὀτᾶπ, βουϊρίατα, ἱπϑρεϊββίπιθ ΓΘ ρει πη αν, 
Αἱ οὔξογνοβ ψϑὶπ) μι τπϑιη τ. οἵ ἴῃ 

εν 115. 8115 ΘΟ. πο τρασ σὰξ βου ρίππι 

6556, δ606] τσασῶξ, τιἶσο σ᾿. ΡΥΟγ 8 ΒΓΘΥΪ. 
πο ᾿Ἰηαιάμι οδὲ ἵν, οοὐᾷ, δβογίρίαγα, 
Ῥγϑίογθα ἰῶ 260 516 Ἰρίι5. γΘΥΒι15. δοῦὶ- 

Ῥὕ5 οδί : 

ἀσρίμος πσρῶτον τσαστάξ᾽ κἄπειτ᾽ ἱπά- 

γει ταπασ πάξ. 

σα ᾿ρβίββί πὰ οδέ ἴθάνυθ81}} ἰθοῖΐο, 51 

ΟἸΠ 5585 νοΟ 68, 51Π6 σα θ 5 ΠΌΤ 6. 60ῃ- 

Β΄ ΓΘ. ΠΟ ρΟΒΒαΠΐ, Π6 6 ΒΘ ΘΠ1185 ἴθ ρ0 1) 

5110 Ιοσο ΤΘΡο δ. 

ἀἄφρέμως τυρῶτον τοὸξ, κἄτα τοαπὰξ 

ἐπάγει, κἄπειτα τταπασπάξ. 

9392, φοίνυν ἀσὸ---ϑῖς σοσά, 51π6. γε. 

ΔΑ. Β. Ἰϑοίθ. δίθιηδοβα οϑῖ 
να] σαία βουίρίανα, οἱ ΤΏ ε8π. 74. 

ΝΟΡῚΒ. δοπβθην 1. βου ρίιγα Π0} 5 

γΘΓΒΙ5 οο, νοϑίθε!θι15. Δα ἴθι [ἢ ρ 65518 

ἴῃ ν. 590. 

394. ταῦτ᾽ ἄρα. Οο4. ταῦτ᾽ οὖν, αυοά 
Ροτῖμα6 δϑβί. 

᾿Π 595. τοόϑεν ἄν φέρετοι: 8ις. Ο. αἱ 
Ἰζ υϑίοτιι5. δά. 1π ρτίοτι 5. δα 1: 
οταὶ τσόϑεν αὖ, αποὰ Πρ ρου γνονοσᾶνὶΐ 

Βοιρίονυβ. Ψι46 ποῖ. «ἃ Ρ], 885. 

Ῥενυρογᾶι ἴῃ μι θιῊ}ν.. τσόϑεν ἔρχεται, 

δ 
τυννουτοῦς 

Οὐ, τγόϑεν αὖ φέρεται; 
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καὶ καταφρύγει βάλλων ἡμᾶς, τοὺς δὲ ζῶντας περιφλύει. 
“ μὰ δὴ ἣ “ ε Ἁ Ω 8... 5 Ἂν « Ἁ ΕῚ ἤ 

τοῦτον γὰρ δὴ Φανερώς ὃ Ζεὺς ἵησ᾽ ἐπὶ τοὺς ἐπιόρκους. 

Σωκράτης. 

καὶ πῶς, ὦ μῶρε σὺ, καὶ Ἱζρονίων ὄζων, καὶ βεκκεσέληνε, 
᾿ Ἁ μ ᾽ὔ “ 3 Ἧ ’ δ» »"5 ἢ 

εἰπερ βάλλει τοὺς ἐπιόρκους, πῶς οὐχι Σίμων ἐνεπρήσεν, 

εδὲ αι λεώνυμον, οὐδὲ Θέωρον ; καίτοι σφόδρα γ᾽ εἴσ᾽ ἐπίορκοι. 

ἀλλὰ τὸν αὑτοῦ γε νεὼν βάλλει, καὶ Σούνιον ἄκρον ᾿Αθηνῶν, 
ἿΝ Ἁ Ὧ ωω ῷ » Ν Σ ὃ “ 5 ΄“᾿ 

καὶ τὰς δρῦς τὰς μεϊάλας" τί παθών; 8.γὰρ δὴ δρῦς ἐπιορκεῖ, 

Στρεψιάδης ; 

ὃ κ οἶδ᾽" ἀτὰρ εὖ σὺ λέϊειν φαίνει. τί γάρ ἐοσῆιν δῆθ᾽ ὁ κεραυνός; 
ὲ : 

Σωκράτης. 
ταν. εἰς παννὰν ἄνεμος ξηρὸς μετεωρισθεὶς καταρλεισθῇ, 

ΎΔΣΙ αὐτὰς, ὥσπερ κύστιν, φυσᾳ' καπειῶ ὑπ᾽ ἀνάϊκης 

ῥηξας αὐτὰς, ἔξω φέρεται σοβαρὸς διὰ τὴν ττυκνότητα, 

396. καταφρύγει. ΟΕ]. καταπκαίει.---- 

σοὺς ξῶνταως; ποὺς πλουσίους. 

ζῶντας. Ε]. τοὺς τυλουσίους. τοἐριφλύει, 

ἐξ ἐσιπολῆς καίξι. 

γϑοΐθ, 

ΨαΙΡρΟ τοῶς δῆτ᾽ οὐχιὴ----ἰν ϑέγα αὶ ρδεϊ πε 
Ἰηβενία ρα ]οὺ]8. Ρο}ι5 δάμις τὲ Ὁ. 

σῶς δῆτ᾽ οὐχὶ καὶ Σιρι--- 

ΘΙΟ ΤΠ ΟΠὈ 8599, «σῶς οὐχὶ 

516 
Β6π6 ᾿ηθι Ὀγ, [ἢ ἈΠ, ἂἱ νΏ]ΡῸ, ᾿Αϑηναΐ- 

ὡν, ἐϑαϊδιηϑηΐε πιείτο, δὲ δά Ἰοηιθηαὶ 

οτιπὰπη ἱπορίθ. ΑἸ]υάϊῈ δά Πομπιοεὶ 
γνοίη) Οάγβ5. γ΄, 978. 

ἀλλ᾽ ὅτε ᾿Σούνιον ἱρὸν ἀφικόρεϑ᾽, ἄπρον 
᾿Αϑηνῶν. 

Οοιητπηίδτα Γὰογα ητ᾿Αϑηνῶν εε ᾿Αϑηναίων 

οὔαπι Εηυ. ν, 159. Τ᾿ ποτεῖ, νἱ. 586. 

Θιιοά 5] Διιρίτον ἀἴᾳαα 4}11 {Ὁ]ρ᾽ 6 μϊ8 
Ὠϊνὶ 

ἰεγυῆσο αυδίϊαηΐ 
ἴθ} }8, 

οἵ Ἰδοῖιμς ἰρηθβ, η0 Παοία8. δϑῖ 
οὐ απ 6 νθϑὶ τ μῖαϑ. 

ΟὟ, 4 5. Το ἢ ΤΠ πὶ 566}5 ἃν 188- 
116 σα 4 6. οϑῖ, 

ποη [μοϊπηῖ, ἴοτὶ μι πὰ. αὉ [Ὁ] ρη 5 

Βα]θηί 

401. καὶ Σούνιον ὥκρον ᾿Αϑηνῶν. 

βοηϊία οΟ] βία 

Ρθοΐονθ ρειῆχο, ἠοουπιθη πηογία 1115 
808 ἢ 

ἘΠῚ ραπ!ο ροβῖ ν. 416. 

Ῥοβίγοη!ο, ΘΠ βαποία θθίμη ἀ6] αι γἃ, 
5ΠΆ 5616 

αἰδοῦς Τηΐεβδίο ρτθοαγαβ {{||π|1Π6 
ϑϑάθβ: 

εἵ υθὴθ ἰμοία οῦπι ἐγαηρὶξ βἰιη]α: 
ογὰ ἢ 5 ]56116 

ἄἀθηλ ἱπιᾶρ ἢ Ἰ θ115. ν]οΪθΐο νοΐ ποῦ 

ΒοθοΥθηι ἢ 

ὉΠ] 6. δατ' ροσπαπ6 ρεῖὲ ἰσσᾶ ἢ 

Ρ᾿ αν πάτο Βα}1|5 
μὴ Ὠτθη5. ἴῃς 5.ΠῺ ΠῚ8 γΟβιϊρ]ὰ ΟΘΥΪ- 

1} 115 Ἰρηἶα ὃ 
402. «τί τσαϑών; ὅδ᾽. οἰϊατι οὐ, υἱ 

1101 8111 ὁπηη68. ὅ'6α βᾷρϑιπο ἃν δα οι 
ΤΏ8 Π11 ΡΟΒ᾽ [1 ἢ), 5'ν6 δ" η 110 511, 5ῖν 8 

σψαιῖὰ Ἰοοίϊο, μαϑών. ἴπος ῥτὸ 1}}0 8: 015- 
51Π|6 ᾿πῖ1151}Π}0 Ὀτᾶνε τγεθοῃ]οΓιτ ἴῃ - 
θυ} "δία τ]οη} οὔἕαι ἀοθογα ν]ἀείατ. 

404. εἰς ταύτας. ὅδ]ἼῪε ἵν. οοἑά, Υ]}- 
δῸ εἰς αὐτάς. 

400, φυσᾷ. 

οἠαπι Β.. ἃ ργϊμιὰ πα. 

νυν Φυσσᾷ. 

ΙΟ Ὅθπθ πηϑ δ. 816 

Ρεγρεταμ 
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ὅπὸ τοῦ ῥοίδδου καὶ τῆς ῥύμης αὐτὸς ἑαυτὺν κατακαίων. 
"Στρεψιάδης. 

νὴ Δί᾽, ἔγωγ᾽ οὖν ἀτεχνῶς ἔπαϑοον τουτὶ ποτὲ Διασίοιςσιν. 

ὥπ]ων γασΊέρα τοῖς ξυγγενέσιν, κἄτ᾽ ἐκ ἔσ χων ἀμελήσας" 
ἡ δ᾽ ἀνεφυσᾶτ᾽, εἶτ᾽ ἐξαίφνης οὐ νῶν πρὸς αὐτώ κιὸ 

τῶ ἀρ νϑς ἐν μδ προσ εϊίχησεν, καὶ κοϊέκαυσεν τὸ πρόσωπον. 

Χορός. 

ὦ τῆς μεγάλης ἐπιϑυμήσας τ ἐς: το ἡμῶν, 

ὡς εὐδαίμων ἐν ᾿Αϑηναίοις καὶ τοῖς ἽΒλλησι γενήσει, 

εἰ μνήμων εἶ καὶ φοοντιστὴς, καὶ τὸ ταλαίπωρον ἔνεστιν 

ἢ ψυχῇ, καὶ μὴ κάμνεις, μη ἑστὼς, μήτε βαδίζων, 

μήτε ῥιγῶν ἄχθει λίαν, μήτ᾽ ἀριστᾷν ἐπιϑυμεῖς, 

οἴνου τ᾽ ἀπέχει, καὶ γυμνασίων, καὶ τῶν ἄλλων ἀνοήτων" 

ποιὶ βέλτιστον τοῦτο νομίζεις. τ εἰκὸς δεξιὸν ἄνδρα, 

νικἂν πράττων καὶ βουλεύων, καὶ τῇ γλώττῃ πολεμίζων. 

" ὙΤΕ Ψιάδης. [420 

ἀλλ᾽ ἕνεκέν ΎΞε ψυχῆς στερῥάς, δυσκολοκοίτου ΤῈ μερίμνης, 

καὶ Φειδωλοῦ καὶ τρυσιθίου γαστρὺς, καὶ ϑυμθρεπιδείπνε, 

409, ἔσχων « {πεπηαΐο σχάω, σχάζω. 
Μ|416 ἀρὰ Εἰπιβίδεμία πὶ Ρ. 842. ᾿, δ6, 

ἐχούβιπι ἔσχον ρτῸ ἔσχων τὴν γαστέρα, 

᾿αάθπι νοοῦτα ἴπ 604. σΟ]]ο α1ϊ10, ἡ 1188 
ἴῃ. ὨΘΒΙΤῸ ἑοχία. ΡῬγωῆχα Ππ1|ε ΟΠοι! 

βογβομᾶ, 

ἤγουν ὑππωμένην οὖκ ἔσχασα. καὶ ἔστι 4116. ρήσε ῥιγῶν. 8515. Ὅθπο τη688. 

σοῦσο ζτυρωπότυπον σοῦ σχάζω. ἴα {τὶ ἴῃ {γι ι5 Π6}}5 μήτ᾽ οὖν ῥιγῶν. ΨΌ]Ρο 

ἔνορ]5 θα θη βουὶρίιτ. πιθηάδ, ἔσχον. 
Μίοι5 ἔσχων, οἴη σ]ο558 ἔσιχεισο, πιὰ ]6 
ΡΙῸ ἔσχασα. 

Νιάς ποῖ. δά Ρ]. 1065. 

515, Πη6Ὲ5 δἰ Β. ἀθ τος 

Τὴ ἀποῦθιιβ 1118. 5166 ΘΠ βίοπθ μήτε ἄφι- 

μήτε γε ῥιγῶν. 
μήτ᾽ ἀρισχᾷν. 

410, ἡ δ᾽ ἀνεφυσᾶτ᾽ --Β]ο τηθ8, Ὠἶδὶ σεσᾷν. Ψυ]6Ὸ μήτε γ᾽ ἀριστᾷν. ΑὉ ἴπη- 

ααοά [Π ΘΛ μη 8111 ἢ θιῖ, ἢ ἃ}. ρϑιμῖπαῖ, βθιῖϊίο Ἰιοπιΐηθ ᾿πϑογία {1 Ραυεισα ας 
ς ν »" Τὴ τηϑιηϑήδῃ. ἣ νη ἴῃς ἄρισσον ργΔΠα ΠΠὶ 5ΘῚΠ ΡΥ ριὸ- 

ἀσσιίαγ. Ὑι46 οπς. 848, 470. Αν. 

1602. Ψε5ρ. 613. Εᾳ. 816. Ῥὰᾶο. 1281. 
μήτε ῥιγῶν. 86 εἰἴδπιν Πἶο οοά. Β6μ6, 

ἄρ᾽ ἰἐφυσᾶτ᾽ --- “ α]ρῸ 

ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ἐφυσσᾶτ..--- 

412, Ἄοσος οο]]οσαΐδ δι ἴῃ ἐγῖθι5 

ΠδρῚς Θοάοηι 410 Θὰβ ογἀϊπθ δχ δα]. 
Μυρο Ἰἰορίταν σοη τὰ ΘΟ πὶ δ ἃ- 
Ῥαβι σον ἰθρθιη : 

ὦ τῆς μεγώλης σοφίας ἐσιϑυμήσας ἄν- 

ϑρώπ'ε τῦαρ᾽ ἡμῶν. 

ΗῚς ἀυΐεαν νϑ βι15. οἱ βδηιθπίθα ροιθ6- 
ψαῖὰ νυ]ρ 9 Θοσνα! {τὶ δ 1], ἰὰ ἷν. οοὐά, 
ΟἾοτο ἃ ἀβογὶ θυ ηΐιΓ, 

εὖ οἀτἀ 115. 

417. ἀνοήτων. Ε]. ἀφροδισίων, καὶ πάν“ 

σων τῶν ἐκ μωρίας ψινομένων. 

421. ϑυμθρεσπιδείσενου. Ε]. εὐτελοῦς περὲ 

σὰς τροφάς. δι ϊάαβ: τὰ ϑύμδρα δυναμέ. 
νης δειπνεῖν. ἔστι δὲ βοτάνης εἶδος. 



90 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

9 ῇ ᾿ ΑΥ ες. . ὦ ᾽ “.᾿ “ ΄ Υ̓ 3 ΚΝ 

ἀμέλει γαρβῥώῶν, οὕνεκα τούτων ἐπιχαλκεύειν παρέχοιμ᾽ ἄν. 
Σωκράτης. ᾿ 

ἀλλ᾽ ὅτι δῆτ᾽ οὖν νομιεῖς ἤδη Ὁ εὸν οὐδένα, πλὴν ἅπερ ἡμεῖς, 
ἊΝ “ 

το Χάος τετὶ,καὶ τὰς Νεφέλας, καὶ τὴν γλώτηαν,τρία ταῦϊί ; 
[4 

τρεψιόδης. 
9) ἍἋ [4 3 Σ Ἵ Ὲ :218 9ᾺὉ» ἋἍἋ 3 “ 

θδ᾽ ἂν διαλεχθείην ἀτεχνῶς τοῖς ἄλλοις, ἐδ᾽ ἂν ἀπαντῶν" 

θδ᾽ ἂν ϑύσαιμ᾽, ἐδ᾽ ἂν σπείσαιμ᾽, δ᾽ ἐπιθείην λαξανωτόν. 
Χορός. 

; Εν. ς “ Φ Ὦ ὦ εν ς 3 ΕῚ ἤ 

λέγε νῦν ἡμῖν, ὃ τι σοι δρῶμεν, ὁ αῤῥῶν' ὡς οὐκ ἀτυχήσεις, 

ἡμᾶς τιμῶν, καὶ ἡ αυμάζων, καὶ ζητῶν δεξιὸς εἶναι. 
Στρεψιάδης. 

ὦ δέσποιναι, δέομαι τοίνυν ὑμῶν τουτὶ πάνυ μικρὸν, 

τῶν Ελλήνων εἶναί με λέγειν ἑκατὸν ςαδίοισιν ἄριςον. .30 
Χορός. 

ἀγὰν ἔσται σοι τὅτο παρ᾽ μεν. ὧσΊε τολοιπόν γ᾽ ἀπὸ τοδὶ 

ἐν τῷ δήμω ἡνώμας οὐδεὶς νικήσε, «-λείονας ἢ σύ. 

δι τρειψιαδηρ. 

μή μοί γε λέγειν γνώμας μεγάλας" 8᾽ γὰρ τούτων ἐδ δ ν 

ἀλλ᾽ ὅσ᾽ ἐμαυϊῷ σ]ρεψοδικῆσαι, καὶ τὸς χρήσϊας διολισθεῖν. 

499, οὕνεκα πούτων. Θ΄ῖοα Ὀ6η68 Ο΄. Ῥοῖ- 
Ῥϑιῶπ σα]οὼ ἕνεκα τϑοϊα πηδηῖα πηδῖτο. 

423, Ψι]ρῸ 516 ᾿δρζιν Ὦ16. νΘΙΒῸΒ: 

ἄλλο σι δῆτ᾽ οὗ νομιιεῖς εἶναι Θεὸν οὐδένω, 
τολὴν ἅπερ ἡμεῖς. 

ορογίθθαϊξ βα ]θιη οὐδὲν, ἢαο ΘΟΠΒΕΓ ΟΕ ΪΟ- 
ὨΘ: οὐ δῆτα νομιεῖς ἄλλο σι οὐδὲν εἶναι 

Θεὸν, τολὴν---ϑε4 ἀδρτγαναία δέ 1118 16- 
οἴϊο, ου}15 να τῇ 5θηβ1 θάννθϑῖι5. [Ϊη 

τηθγ, βογιρίπηι 6βϑί, αἴ δα] ἀϊπη8 : 

ἀλλ᾽ ὅτι δῆφ᾽ οὖν νομεῖς ἤδη Θεὸν οὐδένα, 

τολὴν ἅπερ ἡμεῖς. 

Ν]ο δα δδί ἴῃ {τ} 5 41115, ΠΙΒῚ 4πο4 

ἴῃ Β. Ὦ. ρίο οὖν εἴ οὐ ; εἴ Ἰὼ Οὺ, δῆσ᾽ 
ΕΧ βουϊρίογβ ΘΓΙΌΓΘ Ομ 88} ἔα]. Ἐ]- 
1]ρτῖοα μι γαβ15 6ϑ', ρὲῦ ᾿πίθυ ΓΟ ρ ΔΕ ΟΠΘΙη 
οἰδγεπάα : ἀλλὰ μῶν τσρὸς τούτοις κελεύ- 

εἰς με θαῤῥεῖν, ὅτι δῆτ᾽ οὖν ἤδη νομιεῖς οὐδέ- 
νῷ ϑεὸν, τολὴν---Νοδίνα Ἰδοίο δϑβί οἰϊδιῃ 
ἴῃ δάϊε, ρυϊπιαν 15, ἶδὶ αα θα ρ ΘΙ Ροίδιη 
δχουβιπ ἄλλο τὴ--- 

425, Ὀϊβε ποῖα οἵ Ροιβρίουθ. 516 5011- 
Ρέτι5 δϑὲ [16 νΟΥΒῚ18 [ἢ ΘΟΘΙσ6: 

ἀλλ᾽ ὅτι δὴ τ᾽ οὐ νορμμεῖα εἶναι Θεὸν οὐδένα 

τολὴν ἅπερ ἡμεῖς. 

424, τὴν γλῶτταν, Ε]. τὴν στωμυλίαν. 

495. οὐδ᾽ ὧν διαλεχ ϑείην ἀσεχνῶς τοῖς 

ΝΟΠΊΟΓΟΒΙΟΥ οϑϑβοῖ ὑϑΊβιΣ, δ] 

ἀτεχ- 

ἄλλοις. 

{γα 5 ρΟΒ 115 νοοΙθι5. Ἰορθγείαν: 
νῶς οὐδ᾽ ἂν διαλεχϑείην---: 

429, φοίνυν ὑμῶν. δὶο ἵν. 6044, οἰηΐ8- 
βΒογε. Μοχ ν. 435. ἴτε. ἘΘρῚ] σοίνυν 
Ἣν, . Ψ ,. »ὲ ε 
ὧν, τ] Π16 115 σοίνυν γ᾽ ὧν. 

Νϑο ἴῃ πος νϑίβϑιι, πθὸ ἴῃ 485, ραιιῖ- 
οὐ] λην γε ροβί φοίνυν ἀρ ΟΒΟΪ: οοάδχ, 

434. ἀλλ᾽ ὅσ᾽ ἐμαυτῷ στρεψοδιχῆσαις 
Αἰιοι οβὲ ὅσα ρῖὸ ὅσον» ἸῺ ὁδί μόνον, 

δοίην, ἐαηίιιηι. ἐμαυςῷ, ΟἹ]. χάριν ἔμαν γ{ππ|πῖπε.  ἐραυφῳ, πα σου σε σαυ- 
τοῦ. στρεψοδικῆσαι, ϑυϊάαβ: ἀντὶ «οῦ 

4 Ν , 

στρέψαι τὰς δίκας. 

στρεψοδικῆσωαι. ΟἹ. διὰ σαροφῆς καὶ 

ποικιλίας λόγων τὸ δίκαιον διαφ 9 εἴραι. 
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Χορός. 

τεύξει τοίνυν, ὧν Ἱμείρεις. οὐ γὰρ μεγάλων ἐπιϑυμεῖς. 
ἀλλὰ σεαυτὸν παράδος “γαρῥῶν τοῖς ἡμετέροις ποροπόλοισι. 

Σ τρεψιάδης. 
δοάσω τοῦ; ὕμιν πὶστεύσας. Ἵ γὰρ ἀνάγκη με στιέφει; 

διὰ τὸς ἵππες τὲς κοπήτῖ] ἰαϊ, καὶ τὸν γάμον, ὃς μ᾽ ἐπέτριψε. 
νῦν οὖν ἀὴρ τον ὅ τι βούλονται. 

τουτὶ τό γ᾽ ἐμὸν σῶμ᾽ αὐτοῖσιν 
παρέχω τύπτειν, πεινῆν, διψῆν, 
αὐχμεῖν, ῥιγοῦν, ἀσκὸν δαίρειν' 
εἴπερ τὰ χρέα διαφευξοῦμαι, 
τοῖς ἀνϑρώποις τ᾽ εἶναι δόξω 
ρασὺς, εὔγλωττος, τολμηρὸς, ἴτης, 

βδελυρὸς, ψευδῶν ξυγκολλητὴῆς, 

εὑρησιεπὴς, τοερίτριμμια δικῶν, 

440 

κύρδις, κρόταλον, κίνοδος, τρύμη, 

μάσϑλης, εἴρων, γλοιὸς, ἀλαζὼν, 

κέντρων, μιαρὸς, 450 

στρόφις, ἀργαλέος, ματτυολοιχύς. 

485. ἱμείρας. 

τηϑ Ἰη66]ἃ ἐμεείρει. 
ΜίΙηὰ5 θοπο ἰπ Ο. ἴοτ- 

439, νῦν οὖν χρήσϑων ὃ σι βούλονται. 

γυϊ]ρο χρήσϑων ἀπεχνῶς ὃ τι---ἰκίυπὰ ἀσε- 

χνῶς, αποα πιρῖγι πὶ ἤθη δάτη 110, ᾿πηρ6- 

γα πὰς γοϊγασίαμῃ [1 6 ν. 453. 

Ῥε]ὰ5 δάδυς ἂς νι]ἱρὸ οοά, νῦν οὖν 
χρήσϑων ἀληθῶς ὃ τι βούλονται. [δι δυ- 

δ χρήσθων ἰοτίϊα ἀτ18}}8. ἱπη ρου Εν], 
48 ἴῃ ρα891νἃ οΥπηὰ τη τι Α {1101 ΡΓῸ 
ἰουτϊα μ᾽ τα }} χρήσϑωσαν, Ψιάθ ΤΠο- 

ποτ ΝΙ. οἵ ργιιπαγίπ πὶ ἴῃ [8 116 γ}5 σῇ- 
τα, Ρ. Ὑαβθο] πρίαιη, ΟὈβθιναῖῖ, Ρ. 

50, 001] πο]! αϑίθιη δ ἤπης γΟΥ51Π1 

τϑάαγρἶ!. 
440. αὐτοῖσιν. ϑ΄ῖσ ΟὟ ᾿ηϑίγη πη βουὶ- 

θαπάιι. Ῥεδγροτγάϊη νυ]οῸ αὐφοῖσι. 

442. ἀσκὸν δαίρειν. 'ϑϑῖα ἀϊκίϊποίε, 

ρουβρίοιθ, δὲ ορύϊπηο τα θην τ, ῬΘιρογᾶπι 
ὙΠ] ΡΟ, οἷαι ἀἸσαηῖο νΟΥΒῈ., δέρειν. [ἢ Τη 60 

δέῤῥειν, απο π1}}}}} οβῖ., Θαϊάα8: δαΐρων 
στὸ τύπτω" δέρω δὲ, τὸ ἐκδέρω. ψδταπε 

εἷς, δῆποῦ ἢθο ἀπ δυθητῖα, πὶ πηϑάϊο 

γϑμααο. ΑἙ π46 Θοπδῖδί ργοθπὶ 6558 
νϑγθι πη δαίρω, 4αϑὰ ργίοι δυϊάδιη δἀ- 

ἢτηναί πιεῖν Π 11} 18 ὙΘΙΒΙ ΘᾺ] ταῖϊο, 418 
δαΐρειν οἰππῖπο ἢδρΊίαϊ, οἱ δέρειν γΟΒριτ, 
Οδουγτ ταγβιβ Π06. νούθηπὶ ἂν. 865. 
Π] ρτὸ δαῖρε ρϑυρβϑγᾶηι ᾿θρ δ] αίων δεῖρο, 

Θοτρίαπι 'π 604, ἀσκὸν δέρειν, οἷ 5- 

ΡΘ βουῖρίπμ ἃ δα θη πηι δαΐρεν. 

447. εὗρησμσής. 8ῖς ορίϊπηθ τηϑπιϑτν. 
οαη ρἿ, ἐφευρεφὴς λόγων. ῬΕΓρδΓδπὶ 

γα] ρῸ εὑρεσιεστὴς, ΟΙλυ ἀἸ σα ἢ 6 σΘΥβα. 

πη τὐῖθὰ5 σοάά, 

αἰ νι] 90, ρμωσιολοιχὸς, ἀαο ὨΙΒ ΠῚ δςῖ, 

ΑἸοββθ, σμικρολόγος, φειδωλὸς, καὶ οὐ 

τυροιέμοινός τι τῶν αὐσοῦ. Αἱ ἴὴ Β, βοτὶ- 
Ῥἤμπι ρμασσιολοιχὸς, απο ρτορίι5 Βοηΐ- 
[6}1 δι θηῃ δαί οηοπι δοσοα ί, 

Ε 

451. μαφτανολοιχὸς. 

σπὰπι 18 - 
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Ὁ 5 ἴω] 

ταῦτ᾽ εἴ με λέχροριν ἀπαντώντες, 

δρώντων ἀ ἀτεχψαῖᾳ, ὃ τι χοήξζόυσιν". 

κεῖ βούλονται, νὴ τὴν Δήμητρ᾽, 

ἐκ μοῦ χορδὴν 

τοῖς ̓ Φροντισταῖς πιαραϑέντων. 

λῆμα μὲν τπτάρεστι τῷδέ γ᾽ 
οὐκ ἄτολμιον, ἀλλ᾽ ἕτοιμον.. ἴσοι δ᾽ ὡς 

ταῦτα μανῶν παρ᾽ ἐμοῦ, κλέος οὐρανόμηκες 

ἐν βροτοῖςιν ἕξεις. 
τί πείσομαι; 

τὸν τοάντα χρόνον μετ᾽ ἐμοῦ 

460 

ζηλωτότατον βίον ἀν- 

ρώπων διάξεις. 

ΧΊΠΙΟ 5110 ΠΟΥ Ο τϑοΘρὶ. ὁ δ 4 5:5 Η᾽β81 πὴ 6 

σοΟπιπαΐαγαπηΐ ΠΠ0 ΔΓ] : Π6Ο ΤΆΓΠΠ15 Π6ΘΙη 
πὲ ονᾶπη ἡπὲ8 σϑιηϊπατί ἀ 6) 6 θδΐ " 56 π|6] 
ἰαπίαπι βου! ρβογαηΐ, οἱ σοηΐία. ματτύη, 

μαφαυάζειν, υϊὰ 5ἰπὲ ἀοοεοί Αἰ ΘΠ 8618 
Ῥ. 662. αποπὶ ἀδβογῖρβιὶ Επβίδυμι8 86 
Οἀγ55. Ρ. 1751. εχίνγεπια : Ὁ01 Δ] 6 ΓᾺ ΠῚ 
ΘΟΙΓᾺΠι,) 4188 τΠ040 ᾿η ΘΠ] ογα 8 πη ραοσδῖδ, 
ΘΟΙΠΠῚ 5511Ππ| ἤα] : ρΓῸ 60 δηΐπὶ αποά 6βἴ 
Δρυὰ ΑἸΠδπθιιπι, μαστύην, ἘΠιπίδ.}}}.8 

μαρϑὶ μωτύην, αποά σοτηϊσθπάμπ). 1,0- 
οαπὶ ἀδβογίθεγα ποὸη ρἰροθῖς, ματτύην 
ὠνόμαζον τῶν π΄φλυτελὲς ἔδεσμα. καὶ μωτ- 

συάξειν, πὸ σκευάζειν αὐτό. εἴτε ἱχϑὺς εἴη, 
εἶσε ὄρνις, εἴτε λάχανον, εἴσε ἱερεῖον, εἴτε 
σπερμάτιον, Ὅοῖθο 805 εβϑὲ ΑἸδχ β 
Οοιμΐοιθ ἴῃ σοβῖ 5, 4108 ῥτγοΐετι 
Αἰμδηδθυβ : 

φοιῖψον λαδοῦσαι σοῦτο τἀπεσσαλ μένον, 

σκευάξζετ᾽, εὐωχεῖσθϑε, τοροπόσεις τοίνεσε,. 
λέπεσϑε, ματτνάξεεε. 

ΝΟ Ϊη6 διιΐθπι ᾿ἢ Ὠ͵δ66 6χ 8118 {Δ υ]8 : 
ἐγὼ δ᾽ ἐπειδὰν ἀσχολουμένους λάξω, 

ἄνέκρωγον" Οὐ δώσει τις ἡμῖν μιαππύην : 

Τηορίθ βιιηΐ οοὐά, ρ]οββθ, μασσυσλοι- 
χὸς, υἱὶ κνισσολοιχὸς, πιαϊἐψαγιηι, 56 ἰαιι- 
ἐἰμἰαγιιι ἰδποίονοηι βὶρ᾽ ἢ οαΐ, ἘΓαβίαι 15 
Ρ. 1517. 1. 38, «νισσολοιχός. ὃ τορὸς ὃ- 

Ὧν ἢ “ὋἍΦν ἍἋἋ 3 ’ 

ἄρά γε τοῦτ᾽ ἂν ἐγώ 

μοιόφητα εἰρησαΐ σιν σοῦ τυαρὰ τῳ ᾽Αρι- 
στοφάνει μασαυολοι χοῦ, ὅ16 Θηΐπὶ ᾿6 ρθη- 

ἄτιπη, ποη, αὐ νυ]ρο; ματιολοιχοῦ, Ῥττο- 
σεἀέπυπι ποιρίηαπι ΦΧ ΡΠ] ΘΔ 0η68. 6 
Θ᾽] οββῖ5 δάροπδπι : ἤσης, δρμητικός. βδελυ- 
ρὰὸς, ιαρός, πσερίσρεμρω δικῶν, σεσριμιμάνος 

πσερὶ τὰς δίκας, κύρθις, νόμων τολήρης. 
κρόταλον, τσολυλόγος. κίναδος, τσανοῦργος. 
πρύμη, λεππολόγος. μάσϑλης, μεμαλαγ- 

μένος. γλοιὸς, γλίσχρος. κέντρων, τὐλήτ- 

σῶν. σαρύφις, σαρίφων τὰ τοράγματα. 
ἀργαλέος, λυπηρός. 

452. εἴ με λέγουσιν. Οοά. εἶ με καλοῦ- 

σιν. 

458. χρήζουσιν. δῖα ΟὉ τηδίγιπι βοτῖ- 
Ῥεπάμιη. Ῥδγραίδμι ψ α]ρῸ χρήζουσι. 

457. Ουτ Πἷσ, υὲ οἱ 462. 467. ΟΙιο- 

τὸ {τῖθα0, σα]ρῸ {ΓἸ θα πα ηἴα}" ΘΟΟΓΔΙ͂Ι, τη8- 
πἰοβίο δυτογθ, --ι σῷδε γ᾽ οὐκ---ϑὶο π 6} ὈΓ. 
Τη Ο, φῷδε δ᾽ οὐκ---Τὴ Β, σῷδ᾽ οὐκ---}- 
ΡῸ, ἱπρταΐο οὰπὶ ἰδίι, τῷδε οὖκ, 

465. τοῦτ᾽ ἄν ἐγώ τοοσ᾽ ὄψομαι: ϑ᾽ο 
ορπηθ Ο. ψυ]ρο σοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἐγώ. Ῥο- 
θη {1816 ἄν στη ργ ϑθηΐθ πα ]σαῖῖν! οοη- 
δίχα] οϑἴθηἀϊηλι5 δα Ρ]. 885. Οὐπι αΐα- 
τὸ ἱπάϊοαι! ν᾽ 14 οοπβίγαυϊ ποραΐ Πανν 65}118 
Μ| 56. οὐἷτ. ρ. 108, 564 {4ΠΠ{0γ, ΑΙ. 
ὅ92. 
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Φ᾽ "Δ «Δ ὥστε γε σοῦ τολλοὺς 
Δ ΑΥΉΒΟΥΉΝΝ, “ιϑυννα 
ἐπὶ ταῖσι ύραὶς 

ἀεὶ καϑῆσϑαι, 
᾿ ΓωΩῚ ’ 

βουλομένους ἀνακοινοῦσγ αἱ τε, 470 

καὶ ἐς λόγους ἐλϑ εῖν, 

“πράγματα, καντιγραφὰς, 
πολλῶν ταλάντων 
ἄξια σῇ φρενὶ, 

συμδουλευσομένους μετὰ σοῦ. 
ἀλλ᾽ ἐ[χείρει τὸν πρεσθύτην, ὅ ὃ τὶ περ μέλλεις, τρβδιδάσκειν, 
καὶ διακίνει τὸν νοῦν το καὶ τῇ: γνώμεης ΕΠ ΠΠ. 

Σω. ἄγε δὴ, κάτειπέ ἱμὸν σὺ τὸν σαυτοῦ ἜΣ 

ἵν᾽ αὐτὸν εἰδὼς, ὅστις ἐστὶ, μηχανὰς 

ἤδη ᾽πὶ τούτοις ττρὺς σὲ καινὰς τοροσφέρω. 
τί δέ; τειχομαχεῖν μοι διανοεῖ, ττρὸς τῶν “γεών ; 

οὔκ' ἀλλὰ βραχέα σου τυϑέσϑαι βούλομαι, 
Στ. 
Σω. 

ο΄ εἶ μνημονικὸς εἶ, 
τ. 

480 

δύο τρόπω, νὴ τὸν Δία. 

ἣν μέν γ᾽ ὀφείχηταί τι μοι, μνήμων τὸ ἄνυ" 

ὡς σκῆψιν ἂν ἀγὼν οὗτος οὖκ ἐσδέξεται. 

νε80}. 942. 

οὖκ ἄν σὺ τταύσει χαλεπὸρ ὧν καὶ δύσκο- 
λος: 

ῬγΟΥΒΙ5. ἱπνθημΠδία οϑὲ νυἱραία ἰ6ο.10 

ὥρά γε τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἐγώ. 
467. ὥστε γε σοῦ. 5΄ο Α. Ο. Ψιυΐρο 

ὥστε σοῦ. 
471. ἐς λόψους. ϑϊα ἷγ. οοὐά, [π Δ. 

Β, νοίϑιι8 δὶς ἀΐρθβίϊ βαμέ, τὸ 605 ὁχ- 
Πθυϊ, [Ιὰ ἀσοθιιβ 1115. πα}}ἃ νδύβαα πὶ 
ἀϊδιιποίϊο, δοπεϊπυδίαηπ βουϊρίανα, ἰὰπ- 
4υαδιη 5ἱ βοϊ ἴα οὐ το δββοί. 

481. τί δέ; τειχομωχεῖν. Ῥογρογαμι 
Δ. Ὁ. τί δαὶ τειχομαχεῖν. Οοπἴεον. ποῖ: 
Δὰ ΡΙ. 1150. 

4883. δύο φρόπω. 
τρόπω. 

μι ΡΨ. οο44. δύω 
Θυοά υἱ ρτὸ ᾿ηθ 050 ἃρποβοῦ- 

"Δα α 1556: 

{πῦ.) ὨΘΟοβ56 Π0η οϑέ αὐο 6 {15 8. ἀ5111- 

66 Αἰιῖθοβ δύω αἢπἰπιὰ Ἰοηρα πυπ Π8 πὶ 
ϑ'δ πὶ δο Τογπᾶ ὁσ61- 

τἶξ βἰπ νϑυβὶὶδ [α56, Ηἴῃσ ὑπ Πρ γα 68. 
δαιὴ ΠἸταγου ἢ ἐπι ρ  υ  ἴ ἐπ θ ἀμ 
6888: Οὐμἴεν ποῖ, δ δη. 1405. ΡΙ. 
441. 

484. ἣν μέν γ᾽ ὀφείληταί τὶ μοϑι, μνή - 
μῶν τῦῶνύυ. ὅς Ορύϊμα πθιν, Μίεμϑ, 
αι ναΐρον σου ρΡίο ᾿υΌγβαΒ τ᾿πϑίτο : εἶ 

μέν γ᾽ ὀφείλεταί μοι. μνήμων τσάνυ. Τηῖέ- 

οΥὶβ ρϑαῖθι5. ᾿ποϑ αἴξ νϑυδ8 πὶ Β, εἶ μέν 
γ᾽ ὀφείλεσαί σι μὸι---ϑδοὰ ρυᾶναπι δϑί εἶ, 
αὐτῇ δουδίαν ἴῃ δἰέδνο πηϑανθγο. ἐάν. 
Ιπ Ὁ. ἥν μέν γ᾽ ὀφείλεταί τι μοι. 6]. χρεώω- 

σφεῖσαί μοι δάνεισμια τσαρ᾽ ἱτέρου. ϑυ8- 
Ἰαποιίνι Παρί ταὶ ἤν. 

ψιάο φαοὶ ἀϊνοιβὶβ πιο 18 πἰὸ ν δι 5 
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ἐὰν δ᾽ ὀφείλω, σχέτλιος, ἐπιλήσμων ττάνυ. 
3, “ ’ [2 » “ῳ ’ 

ἔνεστι δῆτα σοι λέγειν ἐν τὴ Φυσει: 
Ἂν, 3 3 δ. ΑΝ .“ 3 Ὁ λέγειν μὲν οὐκ ἔνεστ᾽" ἀποστερεῖν δ᾽ ἔνι. 

΄“᾿ “ ἢ ’ 

«τῶς οὖν δυνήσει μανϑ)άνειν ; 

ἀμέλει, καλῶς. 

ἄγε νῦν, ὅπως, ὅταν τι τρροδράλωμαι σοφὸν 
περὶ τῶν μετεώρων, εὐθέως ὑφαρπάεεις. 

᾿ς ’ Ν ν ’ὔ ’ 

τί δαί; κυνηδὸν τὴν σοφίαν σιτήσομαι ; 

ἄνγρωπος ἀμαϑὴς οὑτοσὶ καὶ βάρβαρος. 

δέδοικα σ᾽, ὦ πρεσθῦτα, μὴ τοληγῶν δέει. 
φέρ᾽ ἴδω, τί δρᾷς, ἥν τις σε τύπτη ; 

3 Φ Ψ Ἃ ὃλί 9 Ϊ4 ᾿ κἄπειτ᾽ ἐπισχὼν ὀλίγον, ἐπιμαρτύρομαι 
“ 3 . 

εἶτ᾽ οὖϑις ἀκαρῆ διαλιπὼν, δικάξομιαι. 

, 

4 ΠΙργαγὶῖ5 ἀοργαναίαβ {πθιῖ,. ἴδ ροβί- 
τοῖο ἰος οοαΪ66 78πὶ ΓΘρΟτῖο : εἰ μὲν γὰρ 

ὠφείληταί σι μοι, μνήμων τσάώνυ. 
490. ὑφαρπάσεις. 8165 θ6Π6 ΤηΘΏ}Ό , 

πη Ο. αἱ νι]σο, ὑφαρπάσει, νοο6 πιοάϊλ. 
πῃ Β. Ὁ. ὑφαρπάσηῃς, Ξο] 6, αυΐὰ ὅπως 
φμοπιοάο, ῬΘπάθη5 ἃ ΒΈΡΡΓΘΒΒΟ σκόπει, 
Ψ6] 51π|1}} σϑῦθο, οὰπὶ Γπΐατο 1ηἀΙοδίϊν], 

ΟΠ οὑπὶ Δο0Γ. 1. 51}} ποῦν] σοΟηβίΓ αἰ τὰ γ, 

Ψψιάς δἀ ἤδμ. 3578. ὕομο. 295. 

4938. μὴ τυληγῶν δέει. 516 Ῥδης Α. 
σι γυϊρο μὴ τυληγῶν δέῃ. ὅ6ιπεὶ ίδη- 
ἴα ἀρὰ Γιιοϊδπαπι μὴ οὐπὶ ργεβοῆτθ 
1 ϊοαιν! οὐβουναΐατη 5101 {1556 ἂἷΐ 

ΤΠοπὰς Μ. ρΡ. 613. Ὅρα γοῦν μὴ «ὸ 
ἐγαντίον ἔσσι. ᾿ϑ64 ποη 1ἰὰ τατὰ 5 ηΐ Πα- 

15. σοπβίγιο 0 }}}5 ΘΧΘΙθΪα, πὶ ὕοηο 

Μαρβϑίγο νίδιι οί, Αἀ εοοἀά, βάοπι 

ἴϑι νῦν, κατάϑου “οιμάτιον. 

5 3 Ὶ Ν ᾽ ’, 
οὐκ ἀλλὰ γυμνοὺς εἰσιέναι νομιίξεται. 
ν᾽ 3 ϑιοΝἮ , ᾿ »,. 5» ἡ 
ἀλλ᾽ οὐχὶ φωράσων ἔγωγ εἰσέρχομαι. 

κατάϑου. τί ληρεῖς ; 

490 

ΙΑ τύπτομαι" 

5. ἢ ’ ἠδικηκάτι; 

91. ᾿ Ἁ γὴ 

εἰπὲ δὴ νῦν μοι τοδί :; 500 

ἴῃ ΘΌΡΒΟΟ]15 ΕἸ, 580. 6ἀϊ ἀϊπιμ5 : 
δρῶ, τοϑεῖσα τόνδε τὸν νόμον βροτοῖς, 

μὴ τσῆμα σαυτῇ καὶ μεσάγνοιαν «ί- 

ϑης. 
Ἐπυρ. ῬΗαπ. 90. 

μή σις τοολιτῶν ἰν τρίδῳ φαντάζεται. 

Ιάφηι Τιοδά. 179. , 
μή με κτείνειν 

δόξ᾽ ᾿Αργείων κεῖται μελέαν. 
Τη Οτ. 767. πιδεπιθταπα μαθοηΐς 

οὖ φοξῇ, μή σ΄" Αργος, ὥσπερ κἄμ᾽, ἀπο- 
κτεῖναι ϑέλει. ; 

Οἴμ ρεφίθυϊο ἱπάϊοαῖν! μὴ οοηδέγιο- 

ἴὰπὶ ἔγθα θη βϑίιηθ οσουγγί, Υἱά6 

Βιιάεαὶ Οοιμμηθηΐ, [.. αὐ. ρας. 958. οἱ 
ΤῊ. Βιγρθ85. ἴῃ ρτθίαιίοια πον οαϊί. 
ΜΠ 5.61}. οἶδ, Τὰν 6511. 0. Χχνῖς 
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ην ἐπιμελὴς ὦ, καὶ προγύμως μαν)άνω, 

Σω. 
τῷ τῶν μαδ)ητών ἐμφερὴς γενήσομαι ; : 

᾿εὐδὲμ διοίσεις Χαιρεφῶώντος τὴν Φύσιν. 

οἴμιοι κορεοδαίμων, ἡμιϑινὴς γενήσομαι. 

οὐ μὴ λαλήσεις, ἀλλ᾽ ἀκολουϑήσεις ἐ ἐμοὶ, 

ἀνύσας τι, δευρὶ )ᾶττον. 
ἐς τὼ χεῖρέ νυν 

δός μοι μελιτοῦτταν τορότερον" εἷς δέδοικ᾽ ἐγὼ 
εἴσω καταδαίνων, ὥσπερ ἐς Τροφωνίου. 

Σω. 
Χο. 

χώρει: τί κυπτάζεις ἔχων περὶ τὴν ϑύραν; 
ἀλλ᾽ ἴϑι χαίρων, τῆς ἀνδρείας δ10 

«“ ΄ 
ουνεκαὰ Ταυτῆς. 

εὐτυχία γένοιτ᾽ ἀν- 
ρώπῳ, ὅτι τοροήκων 
ἐς βαϑὺ τῆς ἡλικίας, 

νεωτέροις τὴν φύσιν αὐτοῦ 

πράγμασι χωτίφεται, 
Ν [4 3 Γ 

καὶ σοῴφιαν ἐπασκει. ᾿ 

Ὦ, ϑεώμενοι, κατερῶ ττρὸς ὑμᾶς ἔλευϑέρως 

504. ἡρμιϑνὴς γενήσομαι. 

Δἰπ δ᾽ σαδ8 651 51 σ᾽ ἸΠοαοη5. ῬῖγῸ ἵπρθ- 
πιο ἀσοὶριΣ δα δοοταΐεββ : δ ϑίγερβίἃ- 
ἀ68 ρῖὸ ἤρωνα. Τά6ο {{πιδΐ Π 8. 5βπιϊ πιο - 
ἔπι 6556 ν] ἀδαίαν, 4π1ᾷ ΟΠ υθριοη, υἱ 

ΡΠ] ΟΒΟρ ἢ 1159 πιδοΙ ] Θηα15 οἵ ρ41Π14 85 οΥδί. 

ϑΟΠο], Μί5. Ἰστέον ὅτι ἰσχνὸς καὶ ὠχιρὸς 
σὴν ἰδίαν ὁ Χαιρεφῶν ἦν, ἅτε φιλοσοφίᾳ συ- 
ζῶν, καὶ ἐκ ταύτης συντεσηκὸς ἔχων τὸ 

σώμα. διὸ καὶ νυκπερὶς ἐκαλεῖτο, διὰ τὸ 

ἰσχνόν. Πυ])ι5 Ἰοοἱ δοπιηθη Ἰαἰΐηα χοᾶ αὶ 
ΠΟη Ροίαϑῖ. 

5807. μελιτοῦσσαν, 516 τϑοίο βου ρθη 

ἴῃ. Β. Ῥεγρθιαιη ἄπο 41} μελισσοῦταν, 
τιΐ δϑὲ ΤΏ ῬΥΠηΔγ118 οαϊ, Μία] 6 οἰϊαμα 
ΤΠ Γ, ρῥελέποταν, αὖ φα] 11 [Κ πιϑίοτγι8. 

γιάς ποῖ, 86 ἴ,γ5. 601. οἱ γα] οκ πανί 

δα Ποιοά. Ρ. 638, αἰϑαλοῦσσα οσοηϊνδ- 

οἴὰπι ὁχ αἰϑαλόεσσα, 681 ἀρνιὰ Δ βοῃγ- 
Ια Ῥτοι, 1000. 

Ψοχ φύσις τυρὸς ταῦτα, ῥιπτέσθω μὲν αἰϑαλοῦσσα 

φλόξ. : 
5]. 6χ μελιτόεσσω, ῥελιτοῦσσα, μι8λι- 
φοῦσσω ; οἰνόεσσα, οἰνοῦσσω, οἰνοῦστα. ϊ- 
ταϊῃ ἀπ 81 525806 ἴῃ {1118 ποι Π18 56 11ρ- 

(ατὰ ροοοανίηξ οἵ ΠΙΡταγὶϊ δὲ δά ϊτονεβ. 

ΕΤάϊου]6 Βραμ] θα Οανϑίμῃ οας[ρ 
ρα Ποκγοθίαμ). γεοΐθ ᾿θρθηΐθπι ῥρελε- 

σοῦτσαν. Ἦοο ε6δ8ΐ, ηπιοά ἃἰαπῖ, 55 Μιὶ- 

6 ΤΥορ ΟΠ} ογᾶσθυ]ο ν]ά6η- 
ἀπ5 Ποιηβίθιβῖι5 δὰ Τιαοἴδηαπι ἴομ,. ἱ. 
Ρ.399. 

511. οὕνεκω ταύτης. ῬΘΥροτᾶπι να]οθῸ 
εἵνεκα. ἴὰ Β. ἕνεκα. 

518. Παῖς ρυῖπις Ῥανα θα 515 ραν] ρτῶ- 

ΤηΪ55115 Θϑύ {{π|1π|5 1 γθοθη τοῦ θ 115 δα τ, 
Τροχαΐκοὶ καταληκεικοὶ, αὶ Ἰα τη 6 ΘἸ δ] 

ΓΕΘ 55115. Θϑὲ νϑυβίου] Βθυρ 6], ΠΙσϑί δὰ 
τηϑῖνο ποὴ βοτὶρία 511, 

οἰϊοῖ. 

ἨΘΥΑΊ. 

Τγοοϊιαϊοὶ οσαἰαϊό- 
ϑοϊὰϑ ἀπιθ6ῃ, δὶς Ἰθοίοτ, ἴῃ ΧΙ. 
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τἀληϑῆ, νὴ τὸν Διόνυσον, τὸν ἐκϑρέψαντά με. 
“τ : ῶ δα ὦ ἋὦἋ ὐὰὰ ἀνα νὰ οὕτω νικήσαιμί γ᾽ ἐγὼ, καὶ νομιβοίξην δοφὺς, 
εἷς ὑμᾶς ἡγούμενος εἶναι ϑεατὰς δεξιοὺς, 
καὶ ταύτην σοφώτατ᾽ ἔχειν τῶν ἐμῶν κωμωδιῶν, 
«τρώτους ἠξίωσ᾽ ἀνωγεῦσ᾽ ὁμᾶς, ἢ πσαὰρέσ᾽ χε μοι 
ἔργον πλεῖστον" εἶτ᾽ ἀνεχώρουν ὑπ᾽ ἀνδρῶν φορτικῶν 
ἡττηθεὶς, οὐκ ἄξιος ὦν. ταῦτ᾽ οὖν ὑμῖν μέμφομαι 
τοῖς σοῷοῖς, ὧν οὕνεκ᾽ ἐγὼ ταῦτ᾽ ἐπῤογμιατευόμην. 
9 ν᾽ 5οὴὺ «ἐς. Ὥ, ὝΜΝΟΙΣ ἩΡΩΒΎΜΡ, ὙΉΝ,  ὙΡΤ ΟΥΝ ὙῊΣ ἣν ΘΓ ΄ 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ εἰς ὑμιᾶς τοοϑ᾽ ἑκὼν ἀροδώσω τοὺς δεξιούς. 

ἐξότου γὰρ ἐνγάδ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρῶν, οἷς ἡδὺ καὶ λέγειν, 

20 

ν. ἌΡ ΡΆΒΟΝΣ μ᾿ ᾿ ἕν : ᾿ ὃ σωφρων τὲ χὼ κατὰπύγων ἄριστ᾽ ἠκουσάτην, [580 
φ Ἁ 3 ’᾽ .4. δ᾽ να 4 ὥς ὦ ,», 

κάγω, τταρϑένος γὰρ ἔτ᾽ ἦν, κοὺκ ἐξῆν σσω μιοιτεκεῖν, 
ἐξέϑγηκα, παῖς δ᾽ ἑτέρα τὶς λαβοῦσ᾽ ἀνείλετο, 
ὑμεῖς δ᾽ ἐξεγρέψατε γενναίως, κἀπαιδεύσατε, 
9 ᾽ : “δὰ ἄνα 3) ς .ὦὦ 4 γ 5 ὦ ἐκ τούτου μοι πιστὰ σαρ᾽ ὑμῖν γνώμης ἔσϑ᾽ ὅρκια. 
:᾿ “" 9 . ἢ Ἂν 9 ’ [τὰ ἤ νῦν οὖν, Ηλέκτραν κατ᾽ ἐκείνην, ἥδ᾽ οἱ κωμῳδία 

δητοῦσ᾽ ἦλο᾽, ἤν σοὺ ᾿πἰτύχῃ ϑεαταῖς οὕτω σοφοῖς. 
γνώσεται γὰρ, ἥν περ ἴδη, τἀδελφοῦ τὸν βόστρυχον. 
ὡς δὲ δώφρων ἐςξὶ φύξει, σκέψασθ᾽ " ἥ τις τορῶτα μὲν 
ΦΧ “ ε ’ 4 ἤ ᾿ οὐδὲν ἡλῦε ῥαψαμένη σκύτινον καϑειμένον, 

ἊΝ μὰ ὃ 5.465. 597 γὰς Α . 0 συν τ. ") 
ἐῤυ)ῥὸν ἐξ ἄκρου, τοαχὺ, τοῖς παιδίοις ἵν᾽ ἣν γέλως. 

νΘΥΒ᾽ θ118, Πἴθιυΐς δοηβίαί ρᾶτθ 1Πἃ, πὺπ 
αἰίδαμι οὅ88 ἐγοόπαϊσαηι ὀαία] δούϊσατη. 
Ταοιγδιηδίγὶ δα πἢ ΠΟΥ πΙ 161 ΡΟ] 50 6- 
ἴηδ 511 Επιρο] ἀοἱ, 40 46 τηείτγὶ ρ μ 6 Γ6 
ν᾽ ἀδπάπὸ ΠΘΡΠ βίο ρ. 61. Ὁ] ἰπ ἐχ- 
οἸηρΠῆν ἀἀεεί νϑίδιυι 529, 

ὁ σωῴρῥων ας  χῷ κατάάν | γων ἄρις' ἡ 
[ ἀϑυσω τῆν. 

Ῥεβ βϑουηῆιβ βθΠρ 6. δβί μου ΠΟ Π15 

Υ6], ἀποά οοάδπι γὸ ϊ, δὶ ῥ δ μῥονοι δίων 

50 ΒΟΉ 6) [Δ 0185, 'π ἰδ για 5648 βοῖπρ δὲ 
εϑὲ ἀδοίν}5.--- τυρὸς ὑμᾶς. δῖ τηϑίη τ, 
οὔ τπθυθ, 6 η6. δ α]ρο τρός γ᾽ ὑμᾶς. Ῥό5 
ὅϑξ δη {18 ρα ϑ[18, 

520. ὀὕτω νικήσαιμί γ᾽ ἰγώ. 51. δὰ 
τ ΘΕ πού Ἰοροπ ἀαμ. Μίοηἀο86 νὰ]- 
σ᾽ οὕφω. νιπήσαιμ᾽ ἔγωγε. 

547. ὑμᾶς. δῖ. πηϑιργ. ἔπ 8115, υἱ 
γα ρσο, ὑμῶν. 

529, ὃ σώφρων τε χῴ---ϑιο ἵν. οο44, εἴ 
Πορπαβεῖο δαρία απ έαβ, ψα]ρὸ χῷ 
σώφρων τε χῷ--- οὐδε ϊδπι Ἰῃ πα], αι: 
᾿πϑο ρία εἴαΐ Δαϊφωλῇῆς. 

δ91. ταῖς δ᾽ ἑξίρα. 5.10], Ν8. δηλον- 
όσι ὃ Φιλωνίδης καὶ ὃ Καλλίφρατορ, οἱ ὕφε- 

ρὸν γενόμενοι ὑποκριταὶ φτοῦ ᾿Αρισσοφάνους. 
585. ἦλϑ᾽, ἥν σον "σιτύχῃ. δὶς τοοία 

Β. αἱ πηείτιιπι Παρ] ϊαΐ, Ῥεγρθγαπὶ να]ρῸ 
ἦλϑεν. 

589, ἵν᾿ ἦν γέλως. Οοάά, εοἰἴαπ. αἱ 
ἱπὴρ ἐδ 88], ἵν᾽ ἢ, τὴϑπἄοβ6, απ ργξθο- 
ἄαι νϑιθαμ ἰδπιρονῖβ ργθίθν ἦλϑε. 
Β6Π.0]. Μί8. τοῦσο φησὶ διὰ τὸν “Ἕρμισ'πον, 
καὶ φὸν Σιμέρμωνα τὸν τούτου ὑποκριτήν. 
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οὐδ᾽ ἔσκωψε τδς Φαλακρθς, οὐδὲ κόρδαχ᾽ αἴλκυσεν" 540 

᾿ οὐδὲ πρεσβύτης ὁ ὃ λέγων τἄπη, τῇ βακτηρίᾳ 
, τύπτει τὸν τραρόντ᾽, ἀφαονίξων πονηρὰ σκώμματα. 

οὐδ᾽ εἰσῆξε δᾷδας ἔχουσ᾽" οὐδ᾽ Ἰοὺ, ̓ Ιοὺ, βοᾷ" 

ἀλλ᾽ αὑτῇ καὶ τοῖς ἔπεσιν τοιστεύουσ᾽ ἐλήλυϑε. 

καγὼ μὲν τοιοῦτος ἀνὴρ ὧν φλβνηρνηψ» οὗ ἰομεῦ; 

οὐδ᾽ ὑμᾶς ϑητί ξαπατᾷν, δὶς καὶ τρὶς ταὔτ᾽ εἰσάϊων' 
ἀλλ᾽ ἀεὶ καινὰς ἰδέας εἰσφέρων σοφίξϑομαι, 
οὐδὲν ἀλλήλαισιν ὁμοίας, καὶ πάσας δεξιᾶς. 

ὃς μέγιστον ὄντα Κλέων ἔπαισ᾽ ἐς τὴν γαστέρα, 

κοὐκέτ᾽ ἐσαῦϑίς γ᾽ ἐπεπήδησά γ᾽ αὐτῷ κειμένω δίς γ᾽ ἐπεπήδησά γ' αὐτῷ κειμένῳ. 50 
“ 3 ε 7 : : ἴς οὗτοι δ᾽, ὡς ἅπαξ -πτ-αρέδωκεν λαδὴν Ὑπέρβολος, 

“ ͵ ΤΣ ΜΝ ΕΚ ΩΝ Ἁ Ἁ ’ 
τοῦτον δείλαιον κολετρῶώσ᾽ ἀεὶ καὶ τὴν μητέρα. 

Θιυοά δυίεοιη ΠΘυμρρο ΘΧρτοθιδῖ, ἴρ56 

Δάπηϊδῖς ἴῃ Τγβἰβίταια οἐ 'πὰ ΤΒΘβιμορΒο- 
ΤΙ ΖΙ1515.. 

540, ΚοΠ0]. Νί5. τοῦτο διὰ σὸν Ἐὔσιολεν, 

Ὧδε σοχηΐοα 58 {8|10Π6, 41:5 κόρδαξ νοορἂ- 
Ῥαΐιν, γἱάθε Μδυγϑίιη. ἴῃ Οτο Θϑίγϑ, 
Οαβαυθοπυβ δὰ ΤΒΘΟρ γαβί! Οἶδτν, Ρ. 
177. Ρυϊαὶ Δἀ τεϑίϊη.. 50} Π{ππ| οογάβοθμι 
ΒΑ] ΑΓῚ, 418 Θοιΐδις μἰς ἀϊοὶ! "ὀρδακω 

ἐλκύειν Δ α] ΙΔ Π5 οἱ 811} ἕλκειν κόρδακω. 

564 εὐ ρᾶι]ο Ἰηΐνὰ Εὔπολις σὸν Μαριμκᾶν 

τὐαρείλκυδεν. 5010]. ΝΞ, κόρδωκα, πὸ λ8- 
γόμενον ἰδιωτικῶς καρυδᾶν λέγει. τὸ δὴ 

εἵλκυσεν, ἀντὶ φοῦ ἐσώτερον εἰσήγαγε νοεῖ, 
οἱ δα τυαρείλκυσεν, ν. 559. ρ]οΒβᾶ εἰς σὸ 

ϑϑέασρον εἰσήγαγεν. Βανθάγαπι σοσθπ κά- 
ρυδᾶν ποπ γΘροῦο ἰῃ αν, θυ Ἐτθβηθ 
Θ᾽] οββδυ]ο. 

κόρδαχ᾽. ΟἹ]. τὸν λεγόμενον ἰδιωπικῶς 

καριδὰν λέγει. τὸ δὲ εἵλκυσεν ἀντὶ σοῦ ἐν 

σῷ ϑεάτρῳ εἰσήγαγε νόει. ἘΔηά6πι ᾿ιὰ πο 

Θ᾽] οβδᾶπι 6χ ]10 δοάϊο6 Ἰδτη οαη βοτὶ- 

ῬΡίυνε τηθη 415 ρυοα]θ τᾶ, ῬΟΓροΙΆΠῚ 
14 νϑῦρθητι ὁλκύειν Ἰηϊονργοίδίαν, ααοά 

ΒΆΪ ΓΑ ΠΟ ΡΙΟρΡΓΙ μη δ8Γ. Ὑι4Ὰ6 Ῥᾷο, 
928. 

545. οὐ κομῶ, 6]. οὐκ ἐπ᾿αίρομαι. ϑοᾳ. 

Εὔπολις μὲν τὸν Μαρικῶν τορώτιστον παρείλκυσεν 

ν. ταῦτ᾽ να]οὶ σὰ αὐτά. Ῥεγρθγᾶμ σα]ρῸ 

ΒΑ, ἀλλ’ ἀεὶ---Ν οο586. ποὴ οτϑῖ οἢ 

τηοίγαμῃ ἰΘρ ΤῸ αἰεί.----εἰσφέρων σοφίξομαι. 
ΝΟ νγϑίθγοϑ δα]. οἱ ἐγθ5 οοάά, [Ϊ1π Β. ἃ 

ΡεΪπιᾶ πηᾶπι εἰσφέρειν, δρᾷ βηῃρηάεαΐμπῃ 

εἰσφέρων. α]6 ἴῃ Καὶ πβίϑυδηδ οἵ χη δ 

ἴῃ πονίβϑίπια Βαίανα εἰσφέρω, σοφίζο- 

βαι. 

550. Μεπάοβα οϑὲ Βυ}08 γϑύβιβ Βοῦῖ- 

Ρίανα ἴῃ οοἀά, οπιπὶθῃ8. Τπθβ Παυθῃῖ 

κοὐκ ἐσαῦτις, νοὶ] ἐσαῦϑις, ν6] κουκέα" αὖ- 

᾿ϑις ἐμπεπήδηκ᾽ αὐτῷ κειμένῳ, Β, κούκ' 
ἐσαῦϑις ἐπεσπήδησ᾽--- 

(ὐοά. κοὺκ ἐσαῦπις ἐπεσήδησ᾽--- 

552. ἀεὶ---ϑῖο. Α. Ο. γϑοΐθ, υἱ βιιργᾷ 
ν. 847. κολεσρῶσ᾽, ΟἹ. ὑξρίζουσι. ἴπ Ο, 
ὃ φασὶν ἰδιωτικῶς κλοτζοκοσοῦσι. Ασου- 

γϑῖϊον ἰοτίθ δὲ δα βουϊρίυγα, απ δ) 68 
4 τορϑιΐα {υἱ δι. τ. Εποβμο ἰη οοά, 
6Ὰ}115 τηϑιηἰηϊΐ, ΕἸΟβϑανῖ ἰμῇ, Οἵ. 60]. 
670. ἴῃ ηθ0 τζαλαπωποῦσι, 

κολεφρῶσ᾽, ΟἹ. δ᾽ φασὶν ἰδιωτικῶς κλιοφ- 
ζοκουσοῦσιν. 

588. τὸν Μαρικᾶν. Τιταϊυ οδὲ ΑΒ], 
παι Ἰ ρ018. ἴπ ΠΥρουθο χὰ ἔδοϊί, οἱ 

ἴῃ ΟἸδθοηοιη Οὐοιΐουβ ποβίθν Εαηϊς5. 1ἃ 
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ἐκστρέψας τοὺς ἡμετέρους Ἵππέας κακὸς κακῶς" 

ττροσϑεὶς αὐτῷ γραῦν με γύσην, τοῦ κόρδαπος ϑνεχ᾽, ἣν 

Φρύνιχος πάλαι πεεποίηχ᾽. ἣν τὸ κῆτος ἤσϑιεν. 

εἶν᾽ αὖϑις “Ερμιππος ἐποίησεν εἰς ὙὝπέρξολον' 

ἄλλοι τ᾽ ἤδη πάντες ἐρείδουσιν εἰς Ὑπέρθολον, 

τὰς εἰκοὺς τῶν ἐγχέλεων τὰς ἐμὰς μιμούμενοι. 

ὅστις οὖν τούτοισι γελᾷ, τοῖς ἐμοῖς μὴ χαιρέτω" 560 
“Ὁ δ 9 Ἁ Ν -» 3 “ 3 [ δέν ὅς, ὅΚ 
ἣν δ᾽ ἐμοὶ καὶ τοῖσιν ἐμοῖς εὐφραίνησϑ᾽ εὑρήμασιν, 
ἐς τὰς ὥρας τὰς ἑτέρας εὖ ᾧρονεῖν δοκήσετε. 

Ὑψιμέδοντα μὲν ϑεῶν 
Ζῆνα τύραννον ἐς χορὸν 

πρῶτα μέγαν κικλήσκω" 
τόν τε μεγασϑενῆ τριαίνης ταμίαν, 

γῆς τε καὶ ἁλμυρᾶς 

ϑαλάσσης ἄγριον μοχλευτήν" 
καὶ μεγαλώνυμον ἡμέτερον πτατέρ᾽, 

Αἰϑέρα σεμνότατον, βιο)γρέμμιονα ττάντων" 510 

τόν )᾽ ἱππονώμαν, ὃς ὑπερ- 
΄ 

δυο ΠΟΙ ΪἾἶ8 ΡῈΓ 56 αὐ] 5Ἰ]ρη]Ποοῖ, 
ἰγαάϊι ΗΠ σγομ]υ5 ἴῃ Πᾶς ρ]ο558 : μωρικῶν, 

κίναιδον" οἱ δὲ, ὑποκόρισμα τυαιδίου ἄῤῥενος 

βαρξαρικόν. 

555. οὕνεχ᾽, ἣν Φρύνιχος---Ἶ υἹρὸ οὔ- 

νεκα ἰπ πε ρυ]ουὶβ γ Υ5118, δὲ Δ] ΓΘ ΓΙ τ5 
ἰπῖτῖο ἣν Φρύνιχος πάλαι ταεποίηχ᾽, 4.0 

ῥϑοΐο 5011] ργουβ8 ογϑηΐ ὨΠΠ16Υ], 4.108 

τοϑη ταὶ: ΒΘηΉ] 6118. 
557. Ψψυϊρὸ Ἰεριταγ πηδῖτο ΡῬΓΟΓΒῚΒ 

οογγαρίο:ς 
εἶθ᾽ Ἕρμιππος αὖϑις τσεποίηκεν εἰς Ὕ- 

πέρδολον. 

Βεπι] 6᾽τι5..πθίγο ΘΟΏΒα] θα ξ ργῸ αὖϑις 
Ἰερθβ αὖϑι, Ξεπίοπίϊα τθοϊαιμδηΐα. Ὠ]- 
γοῦβᾶ βιιηΐ αὖϑις οἱ αὖϑι; ΠΠιὰἃ τσώλιν 

ἱρηἰῆοαΐ, ααοἀ ΠΟ 56 μ518 γα τὶ : μος 
αὐτόϑι, εἰ εβὲ ροδίϊσαμη. γ᾽ ππὴ 6ϑὲ ἴῃ 
πσιποίηκεν. ΘΟ Πα απὶ 

εἶθ᾽ αὖϑις Ἕρμιπσος ἐποίησεν εἰς Ὕπέρ- 

δολον. 

559. Αυοίον Εἴγηιο]. Μ. Ρ. 512, ὁχ- 

ἰγθπια., φὸ δὲ τσαρὰ ᾿Αρισαοφάνϑι, τὰς εἷ- 

ποὺς τῶν ἐγχέλεων, ἁπὸ σοῦ ἔγχελις 
ἐγχέλεως ἐσσὶν, ὗς ὄφις ὄφεως. Ἰπηυϊῖ 

δατϑηι δ᾽ 1 1} {πάη οι ΠΠὰτὰ 6 Δ η σ1}1}118, 

4υῷ δβδὶ ἴῃ Βαυϊΐ, ν. 864. 
ὅπερ γὰρ οἱ τὰς ἐγχέλεις ϑηρώμκενοι τοῦ- 

σονϑαᾶς. 
ὅταν μὲν ἡ λίμνη καταστῇ, λαμβάνουσιν 

οὐδέν" 

ἐὰν δ᾽ ἄνω σε καὶ κάτω σὸν βόρθορον κυ- 

κῶσιν, ᾿ 

αἱροῦσι. καὶ σὺ λαμβάνεις, ἣν τὴν τσόλιν 
ταράφτης. 

566. τριαίνης ταμίαν. ϑ68οῖ. Μϑ. 

ἤγουν φύλακα. σὸν Ἰποσειδῶνα φησὶν, ὃς 
». Ν ν 3 φούς τε σεισμοὺς, καὶ τὰς ἐν ϑαλασσῃ 

“ ΕΝ φι 
φρικυμίας τοοιεῖ" σὰς μὲν, ὡς κυρίος ὧν σῶν 
δ Ψ, ’ “- “ ν - “9 ὦ 

ἀνέμων" σείει δὲ σὴν γῆν διὰ τῶν αὐτῶν 
, ϑ» δ τὴν ᾽ Ν Σ δή. 

φούτων ἀνέμων, εἰσιόντων εἰς σοὺς ἀδήλους 

τυύρους αὐτῆς. 
571. ἱπαονώμαν, "]. τὸν ἵα' πους κινοῦντα 

᾽ 

ἅλιον. 
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λάμπροις ἀκτῖσιν κατέχει 

γῆς πέδον, μέγας ἐν “γεοῖς, 

ἐν ϑνητοῖσί τε, δαίμων. 

Χο. Ὦ σοφώτατοι ϑεαταὶ, δεῦρο τὸν νοῦν ττροσέχετε. 

ἠδικημέναι γὰρ ὑμῖν, μεμιφόμεσϑ᾽ ἐναντίον. 
“Ὃ 4 φω᾿ ς ’ φ ΤΑ Ἁ ’ 

αλεῖίστα γὰρ “εῶν ἅπαντων ὠΦελούσαις τὴν τσολιν, 

δαιμόνων ἡμῖν μόναις οὐ ϑύετ᾽ οὐδὲ σπένδετε, 
αἵ τινες τηροῦμεν ὑμᾶς. ἣν γὰρ ἢ τις ἔξοδος 

μηδενὶ ξὺν νῷ, τότ᾽ ἢ βροντῶμεν, ἢ ψεκἄξομεν. 580 
εἶτα τὸν ϑεοῖσιν ἐχυρὸν βυρσοδέψην Παφλαγόνα 
ἡνίχ᾽ ἡρεῖσ)ε στρατηγὸν, τὰς ὀφρῦς ξυνήγομιεν, 
καποιοῦμεν δεινά" βροντὴ δ᾽ ἐῤῥάγη δι’ ἀστραπῆς" 
ἡ σελήνη δ᾽ ἐκλέλοιπε τὰς ὁδούς" ὃ δ᾽ ἥλιος, 
τὴν ϑρυαλλίδ᾽ εἰς ἑαυτὸν εὐγέως ξυνελκύσας, 

οὐ φανεῖν ἔφασκεν ὑμῖν, εἰ στρατηγήσει Ἰζ λέων. 
ἀλλ᾽ ὅμως εἵλεσϑυα τοῦτον. Φασὶ γὰρ δυσθουλίαν 
τῆδε τῇ τποόλει τοροσεῖναι" ταῦτα μέντοι τοὺς ᾿εοὺς, 
Φ' 4.9 ᾽ς ς «59 ’ δ Ὑ8Γπ᾽ὼ. Ν᾽ Ν , ῇ ἅττ᾽ ἂν ὑμεῖς ἐξαμάρτητ᾽, ἐπὶ τὸ βέλτιον τρέπειν. 
ὡς δὲ καὶ τοῦτο ξυνοίσει, ῥᾳδίως διδάξομιν. 5ὅ90" 

ἦν Κλέωνα τὸν λάρον δώρων ἑλόντες καὶ κλοπῆς, 
εἶτα Φιμώσητε τούτου τῷ ξύλῳ τὸν αὐχένα 

κὺ τ ὃ Ἢ ῃ , χ ᾧ αὔνγις ἐς τἀρχαῖον ὑμῖν, εἴ τι κἀξημάρτετε, 
9. τοῖν ’ Ἂ, ο “ὦ , ΄ ἐπὶ τὸ βέλτιον τὸ ττρᾶγμα τῇ τποόλει ξυνοίσεται. 

Ἡμ. ᾿Αμφί μοι αὖτε, Φοῖδ᾽ ἄναξ 
Δήλιε, Κυνϑίαν ἔχων 

876. ὑμῖν. 8ῖς ἱν. ουὰὰ, 
ψΌΠΡῸ ὅρον. 

580. βροντῶμεν, ἢ ψεκάζομεν. ΕἸ. δῆ- 
λον ἰνσεῦλλεν τσοιοῦσαι ὡς οὐκ ἀποδεχόμεθα 
σαύτην, ὡς ἀλυσισελῇ τῆς τουόλεως. 

584, ἡ σελήνη δ᾽ ἰκλέλοισε “ἂς δδούρ. 

δὶς ορίϊπιθ πιθηι τ. Ὑα]ρ᾽ο, οἸαυἀϊοαπίθ 
ψόγβιι, ἐξέλιπε. 

587. φασὶ γὼρ δυσθουλίαν. 
Οσοηο. 474. 

589, ἐσὶ σὸ βέλσιον. Μ4]6 οοα, ἐπὶ τὸ 

Ῥϑυρθιδμ 

Οομΐον 

βέλαισπον. ῬγΟΟ] ν 15 ΠΥ αυἸουι μη 16 ρ5118 
1 δοιῃηλ8η419 8 06 14 {1ν15 δὲ σοιπρᾶ- 
δ {1ν 18. 

590, τοῦτο ξυνοίσει, ΟἹ]. λυσιτελήσει, 
ὠφελήσει. Δύ ΑΠΠ 16 δοοὶρίο. ΜοΟΧ ξυνοί- 
σεται. ΑἹ, συνδραμεῖται. ΤΊΙΘΒη,, 139, τί 
λήκυϑος καὶ σφρόφιον: ὧς οὐ ξύμφορον. 
Θιυαηι πὴ σοπυεπὶιπὶ 

898. εἶ σι κἀξημάρτετε. ὅϑ'΄Ί΄Ὺο. ορίϊπια 

ΒΘ πα θγ, ἃ τηοίτὶ Ἰθρθμι. ῬΘϑϑἰπιθ να]ρῸ 

κᾷξημάρτηται. 

ὰ 
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ς ὅδ: Ὰ “ 

ὑψικέρατα σεῦθον 
ἥ 

τ᾽ ᾿Εφέφξου , μάκαιρα τοάγχρυσον ἔχεις 

ἐπτνμα ἐν ὦ νυν, 

σὲ Λυδῶν μεγάλως σέδουσιν" 600 

ἥ τ᾽ ἐπιχώριος ἡμετέρα ὃ εὸς, 
αἰγίδος ἡνίοχος, «τολίουχος ᾿Αϑάνα" 

ΠΙΑαρνασίαν ϑ᾽ ὃς κατέχων. 

πέτραν, σὺν πεύκαις σελαγεῖ, 

Βάκχαις Δελφίσιν ἐμπρέπων, 

κωμαστὴς ᾿Διόνυσῃς. 
Χο. Ἡνίχ᾽ ἡμεῖς δεῦρ᾽ ἀφορμᾶσίγαι παρεσκευάσμιενα, 

ἡ Σελήνη ξυντυχοῦσ᾽ ἡμῖν, ἐπέστειλεν ᾧράσαι, 
πρῶτα μὲν χαίρειν γοόμεου ερνενηβε νον: τοῖς ξυμμάχοις" 
εἶτα “γυμιαίνειν ἔφασκε' δεινὰ γὰρ, πεπονϑέναι, 610 

ὠφελοῦσ᾽ ὑμᾶς ἅπαντας, οὐ" λόγδιρῃ ἀλλ᾽ με θα ἢ 

πρῶτα ᾿ὰ τοῦ ὕμηθος ε εἰς δᾷδ᾽ οὐκ ἔλαττον; ἢ δραχμὴν, 
ὥστε καὶ λέγειν ἅπαντας, ἐξιόντας ἑ ἑσπέρας" 

Μὴ να. τοαῖ, δᾷδ᾽, ἐπειδὴ φῶς Βενόνανην καλόν. 

ἄλλα τ’ εὖ δρᾷν φησίν" ὑμᾶς δ᾽ οὐκ ἄγειν τὰς ἡμέρας 
οὐδὲν ὀρ)ῶς, ἀλλ᾽ ἄνω τε καὶ κάτω κυδοιδοπᾷν. 

597. ὑψικέρατα, Α. Β.. ὑψικεράταν. 
604. σελῶγεῖ. 81. εὐ δοα. 864 

Ἰερϑηάι σελωγεῖς.. : 

Ορίϊηῃπι 681 σελάγεῖ; Π66 πη π!}8Π41|Π]. 78:) 
Τὰ δπῖπὶ ἴρβαπι εϑί, απο α γο] θη, αι α- 44 ᾽ 
406 ἃ ϑ'οΠο  αςία ἀδοθρίιβ, Ππαρυ πάθῃ 8 
Ἰιαά ποβοϊίανὶ ; 5611Π1σδὲ ββθαπ δ Ρ6Γ8. 
ΤΟΥΤΩ 25 βΆβϑινϑθ, ΠῸΠ σ61Ὸ ἰδγίϊα οί γε Ρ ᾽ , 
ἤυὰ 51 ἂρ 81105 αυοβάδι ΟΟΟΟ ΓΕ Ϊΐ, 
Οὐοιηΐοο ποϑίγο ποθὴ [Ὁ υ᾽ίαία. ϑιρτα 
ν. 286. ᾿ἀκάματον αἰϑέρος ὄμμα σελαγεῖ- 

“σαι. Αοἢ. 924. αἱ νῆερ σελαγοῖνα᾽ ἂν 
...5 ,ὕ ᾿ 
εὐθύς. 

608. ξυντυ οῦσ᾽. 860], Ν᾿ 8. Οὐκ ἔφιν 
ἐνσαῦϑα τὸ συντυχοῦσω ἀντὶ χοῦ συνωντή- 
σασώ, ὥς τίνες οἴονται, συνφάσσοντες «σρὸς 

ποῦφο τὸ ἡμῖν. ἀλλὰ στὸ σὐντυχοῦσα λέγε 

ἀνεὶ τοῦ κατὰ σύχην φανεῖσα καὶ εὑρεϑεῖ- 
᾿ς 

σα, συντάσσων σὸ ἡμῖν πρὸς τὸ ἐπέσελιν. 
ἐνσυγχάνει γὰρ τῷδε ὁ δεῖνας λέγε, συντυγ- 

χάνει δὲ, ἀντὶ σοῦ κατὰ τύχην συμξαΐνει, 
καὶ Θουκυδίδης" οὕτω ποι ξυντυ χὸν, ἥτοι 

δυμξάν. οἱ δὲ ἄλλως λέγοντες ἁμαρτάνου- 
σιν. Αἱ νϑῖὸ (]ΠΠτπν ᾿ρ86 αγθου 8... 
ΠΗ νθη ἴδ αιιδπὶ βίϑίι Ποὴ οΟπΗΓπδΐ 

ΒΟΓΙΡΊΟΓΙΠ 9118. 

615. ἄλλα τ᾽ εὖ δρᾷν μῶδε ὑμᾶς δ᾽ 
οὖκ ἄψειν σὰς ἡμέρας. 815 Ἰερδηάπι οἱ 
ἀϊδεϊπρϑπέϊαιη; αιοά πηοπο]ὲ Βοπί] οἰ. 
Ῥεγροίδπι νυϊρος: ἄλλα «᾽ εὖ δρᾷν φησὶν 
ὑμᾶς, κοὺκ ἄγειν---- 

616. κυδοιδοσᾷν. ὅ60]. Μ8. φαράσ- 
σειν, ἀνατρέπειν. καὶ γὰρ ἐν τῇ τορώφῃ 

ἡμέρᾳ τεταγμένον ἦν τὸν Δία τιμᾷν, ἐν δὲ 
τῇ δευτέρᾳ τὸν Ἰτοσειδῶνα, καὶ «οὺς ἄλ- 
λους ϑεοὺς καϑεξῆς, οὗτοι δὲ, ὅτε ἔδει τῷ 
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“Ὁ. φο Α Ε [4 

ὥστ᾽ ἀπειλεῖν φησὶν αὐτῇ τοὺς “γεοὺς ἑκάστοτε, 

ἡνίκ᾽ ἂν ψευσθῶσι δείπνου, καἀπίωσιν οἴκαδε, 
τῆς ἑορτῆς μὴ τυχόντες, κατὰ λόγον τῶν ἡμερῶν. 
κᾷ᾽, ὅταν ϑύειν δέῃ, στρεθλοῦτε καὶ δικάζετε. 690 χη 

σολλάκις δ᾽ ἡμῶν ἀγόντων τῶν ϑεῶν ἀπαστίαν, 
ἡνίκ᾽ ἂν πτενϑώμεν ἢ τὸν Μέμνον;,, ἢ Σαρπηδόνα, 
σπένδεϑ᾽ ὑμεῖς, καὶ γελᾶτ᾽. ἀν᾽ ὧν λαχὼν Ὑπέρθολος 
τ πο νη μθμεὶν: κἄπει᾽ ὑφ᾽ ἡμίν." τῶν ϑεῶν ᾿ 

τὸν αεφομον ἀφῃ ρέϑγη. βιώλθτῳ, γὰρ οὕτως εἴσεται 

κατὰ Σελήνην ὡς ἄγειν χρὴ τοῦ βίου τὰς ἡμέρας. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ, ΧΟΡΟΣ. 
Σω. ΜΑ τὴν ἀναπνοὴν, μο τὸ χ; μὰ τὸν ᾿Δέρα, 

οὐκ εἶδον οὕτως ἄνδρ᾽ ἄγροικον οὐδένα, 
οὐδ᾽ ἄπορον, οὐδὲ σκαιὸν; οὐδ’ ἐπιλήσμονα" 

ὅστις σπαλανυρβάτι ἅττα μικρὰ μανιγανων;" 6380 

ταῦτ᾽ ἐπιλέλησται, πρὶν μαϑεῖν. ὅμως γε μὴν 
αὐτὸν κοιλῶ ύραζε δευρὶ πτορὸς τὸ φῶς. 
ποῦ Στρεψιάδης ; ἕξει, τὸν ἀσκάντην λαβών. 

Σου 
Σω. 

Σ 
Σω. 

Διΐ θύειν, τῷ Τιοσειδῶν, ἔθυον" ὅσε δὲ τῷ 
ἸΠοσειδῶνι, ἑτέρῳ Θεῷ ἔϑυον. καὶ διὰ φοῦτο 
λέγει στὸ κυδοιδοπᾷν. 

621. ἀπαστίαν. ΕἹ]. βάσιν; ἀσιφσίαν͵ 

624. Ἡϑγροοραῖο: ἹἹερομνήμονες. οἱ 
πεμστόμενοι εἰς τὸ τῶν ᾿Αμφικαυόνων συνέ- 

δριον ἐξ ἑκάστης πόλεως «ὧν τοῦ συνεδρίου 
μετεχουσῶν. 151] ργορτῖο Πυλαγόρωι 

Πα Ποῖ ρα να πέτν. Ὁ ἢ ὙΘΥῸ ΘΟΏ165 115 τ ἀ- 

Ζυπροθαίατ, ον ,θα, 15 ἑερομνήμων ἀπέ ἴ6- 
Ῥαῖ, ϑιυή)ἀαν. ἱερομονήμοονες, οἱ εἰς Τιυλαίαν 

ἐκπεμπόμενοι γραμματεῖς. Ίάο Τταρηι. 

ΤΊ νοι. 11. χἰ τὶ, 

627. ΑἸυ98ὰ : 
5» " , Ν “Ὁ 

ὠνοσνοήν λέγει, τὴν τοῦ 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐώσί μ᾽ ἐξενεγκεῖν οἱ κόρεις. 
᾽ ; ᾿ ξ΄“ 

ἀνύσας τι κατάσον, καὶ ττρόσεχε τὸν νοῦν. 

ἰδού. 

ἄγε δὴ, τί βούλει τορῶτα νυνὶ μανϑγάνειν, 

ἀξρος ἀνάπνευσιν, ἣν ἀναπνέουσιν ἄνθρωποι" 

Χάος δὲ, τὸν τόπον ἐν ᾧ ὁ ἀήρ. 

629. ΕἸοββ : ἄπορον, ἀφυῆ. 
ἀπαίδευτον, φαυλόνουν. 

σκαιὸν, 

σκαλαϑυρμάσια, 

μικρὰ καὶ εὐπσελὴ τσαίγνια. ΤΊ Θππα εβῖ 

σκάλλω, πηάἀθ σκωλαϑύρω, 1οἀϊοο, ητοὰ 
ἴῃ ὈὈΒΟΘἢΪΒ οϑὲ : νἱάθ ὕοπο. 611. Θυΐϊ 
ΡΥ πα5. ΤΟ Δ] ηΐ, 501 Ω1111ὰ5 ΡῈ] νθυθιηη 116 
οχοίϊἑαηϊ : πηἷ6 σκαλαϑυρροάπιδ, ΡΤῸ ΓΘ 

σαν 5 ἰθη 1581 }18. 
6339. τὸν ἀσκάντην. ΓΕ]. 

σὸν σκίμποδω. 

Ἀ Γ. 
σὸν σχώρμνον, 

6534. οἱ κόρεις. ΟἹ. ὑφ᾽ ὧν πιέξομαι ἐπὶ 

σούσου κωϑήμενυος. 
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ὧν οὐκ ἐδιδάχϑης ττώποτ᾽ οὐδέν ; εἴπ᾽ ἐμοί. 
, Ἑ Π Δ, .»-» 4 ε 9 πότερα περὶ μέτρων, ἣ περὶ ἐπῶν, ἢ ῥυϑμών; 

περὶ τῶν μέτρων ἔγωγ᾽" ἔναγχος γάρ ποτε 
ὑπ᾽ ἀλφιταμοιβοῦ τταρεκόπην διχοινίκω. 

οὐ τοῦτ᾽ ἐρωτὼ σ᾽" ἀλλ᾽ ὅ τι κάλλιστον μέτρον 
640 

ἡγεῖ" ττότερα τὸ τρίμιετρον, ἢ τὸ τετράμετρον; 

638. ἢ τοιρὶ ἱπσῶν, ἢ ῥυθμῶν. δὶς, υἱ 
ΠΡ εββὶ, ἔγθβ οϑοδά, ἴῃ πη ΓΤ, τη Πι18 
ΘΟΠποΐππθ, ἢ τσερὶ ῥυθμῶν, ἢ ἐπῶν. 

639. ΟΠ] ]οα. τηᾶγρ πὶ σοά οἶδ ποδὶ 
αὐἀὐβονίρίμππι : ἀκέσας περὶ μέτρων ὃ Σ τρι-" 
Ψιάδης, τὸ δημοτικὸν μέσρον, 4 μετροῦσι 
τὰ σπέρματα, σκαιῶς ὑπείληφεν, διὸ Ἱπερὶ 
μέτρων, φησὶν, ἔγωγε. καὶ ἐκ τούτου δια- 
ξάλλει σὸν Σωχράτην, ὅτε σὰ μὴ οἰκεῖα τῇ 
«ίχνῃ ἰπαγγέλλεται διδάσκειν. οὔτε γὰρ 

τσοιητὴς ἦν, οὔσιε μιουσοσοιός. 
641. (οἀ. κάλλιστον μέτρων, πιᾶ}6. 
642. τοότερα νυ]ρὸ πότερον. ΠΠ]υἀ τγα- 

ΡΟπὶ ἀθθιῖ, τὰ πὶ ΟΡ δα ρποπίδμι, ἐπ πὶ 

αυΐα τηδρ᾽ 5 Αἰίϊοιιπι οβϑί, αυοά 71π| οὗ- 
δογναΐαμι ἔυ1 δὰ ὕοπο, 754. 516 βιιρτα 
γα ]ρ 1 οἰϊαπὶ ΠΟΤῚ Πα Θηΐ, τσότερα τοερὶ 
μεφρῶν, ἢ τοερὶ ἐπῶν, ἢ ῥυθμῶν: πὶ ο" 
γι ΠΑ .]0}18 ον γα Εἶπ ἱΠΡΤΔΕΙΠΠ 
οβϑοΐ πότερον. 

τυότερα οἱ πότϑθρον 5806 ΘΟΙΏΙἰΙΙμΐ 
|Ό νά ], πὶ μοῸ ῬΓΟρΡ ΘΠ 51 0168, ΘΟ} 8 Γαΐ 
ΘΧορίαπι νἱάθ αὦ ἂν, 1244, δ51ς 
πορότερον Ρ1Ὸ φγρότεροα, 5οτὶρίιπι ἴῃ οὐά, 
4.6πὶ ΠῸΠῸ Ψ6Γ80, ἴῃ ν, 658. 

643. ἡμιεκτέου, ααοά 6χ τιδίϊοὶ 86η- 
ἰεπιῖϊα Ἰάοπὶ εδὶ αιοὰ σετράμετρον. 
Θυυπὶ ϑοοσγδίθβ 46 ἱγὶ πη ίτο οἷ [οἰγαπη6- 

{το Ἰοφυϊέυτῳ, πη ΘΊΓΟΓΌΙΏ 5611 ΟΔΥ ΠῚ] ΠΠῚ 

φϑποια ᾿π|6 Πρ}: 564 Δ]16᾽ ἰδία ῬΓῸ 
ἸΩΘΠΒΈΓΑΥἢ} ΠΟΙ, Π10118 δοοὶρὶ, Δά 
Βυ}.5. Ιοοἱ 1π:6}}1ρ6π{|8π| βοϊθπά πὶ 6βί 
Δισογηπι πιεαϊπυμιιην ἴῃὰ 48, οἤαπῖοοδ 
αἀἰν!ἀ] βο πὶ ἔι1888, ἐκτεὺς, δεχίαγῖιιδ, 

ἐγὼ μὲν οὐδὲν ττρότερον ἡμιεκτέου. 
οὐδὲν λέγεις, ὦ νϑρωπε. 

τεερίδου νῦν ἐμοὶ, 

βΒοχία ῥρβᾶγβ πηθαϊ!πηηΐ, 56 πιράϊι8, 6δβὲ 
οδοπίοσιιπι 8, Ῥγοϊπάθ ἡρμμεκσέον, 86πιῖ- 
δεαίαγίνβ εϑὲ αυλίμογ σμαηϊοη, δ6ὰ 

ΠΙΘΏΒΠΓΆΓΙΙΏ, Νάπι ΘΠ ΠΧ χατ᾽ ἐξοχὴν 
2ῃθηδιγα νοθϑίυγ, 6018 ἰδηΐαπι {Ὑπππ 6 η1} 
οοπϊποί, αυδηίμπι ΠοΙηΪπὶ 5α1185 βι1 δά 
ἀϊ αγπαπὶ ν᾽ οἴ Π|. 

644. Αποίον Εϊἰγοὶ. Μ, σπεριδώρεϑα. 
καὶ ᾿Αρισσοφάνηρ" τσεριδοῦ νῦν ἐμοί, καὶ, 
ἜἘμέϑεν τσεριδώσομαι, ἐντὶ τοῦ, κατ᾽ ἰμαν- 

σὴν συνϑηκοποιήσοριωι. εἴρηται ἐπὸ σοῦ δῶ, 
φὸ δεσμεύω. Ἡοιηογιιπὶ γαβρίοἱἑ ἀπόοθιβ 
Ἰοοΐβ. Ἶλ. Ψ'. 485. 

εἰ δ᾽ ἄγε νῦν σρίαοδος ταεριδώμεϑον, ἤδ 
λέδησος. 

Οἀν85. ψΨ'. 78. 
αὐτὰρ ἰγὼν ἐμέϑεν περιδώσομωι αὐπῆς. 

Αἃ ρτίοτοια Ἰοσατη πεθο δάποίαί Ἐυ5ί8- 
{πἴὰ5 ρΡ. 1812.1. 20, τσεριδώροεϑον δὲ, ἐντὶ 
φοῦ συνθώμεθα, συμφωνήσωμεν, παὶ, ὡς 

οἱ τρολλοί φασι, ϑῶμεν στοίχημα. ἢ σαφί- 
σφερον καὶ κοινότερον εἶσπιεῖν, δώμεϑα, ὅ 
ἐσσι δεσμηϑῶμεν συνθήκαις, ὧν ὃ διαιτησὴς 
καὶ κριτὴς, ἢ μάρευς, ἴστωρ ἐλέγετο, τσαρὰ 
φὸ εἰδένα;. ὁποῖός τις κεῖται καὶ ἐν τῷ" (Ἶλ. 
σ΄. 501.) ἄμφω δ᾽ ἔσϑην ἐπὶ ἴσσορι τσεῖραρ 
ἑλέσθαι. ϑεὰ παρδπίυν 511 αταιηπιᾶ- 
{Ἰοἷ, εἴ οἵιπὶ εἷβ Ἰβᾶ πα θ6η6 ΒεΓρΊΘΓ5, 

φοερίδον ἀοΥγαηβ ἃ δέω ἰΐσο. Ἐδί ἃ 
τοεριδίδομιαι, ἀπά 'π Ἐφ. 791, ἐθέλω 
περὶ τῆς κεφαλῆς τοεριδόσϑαι. πῃ οοἀά, 
τσεριδοῦ Ξοτὶ ρίιπι δῖ, πηΐῃ118 θ6Π6, φσερό- 
δου ΒουῚθθπάαμ, αἱ ὠπόδου, αῃ. 1285. 
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οἷ μη τετράμιετρόν ἔστιν ἡμιεκτέον. 
ἐς κόρακας" ὡς ἄγροικος εἶ καὶ δυσμαϑής. 
ταχύ γ᾽ ἂν δύναιο μανθάνειν περὶ ῥυθ)ι μῶν. 

τί δέ μ᾽ ὠφελήσουσ᾽ οἱ ῥυϑυ μοὶ τορὸς τάλφιτα: 

τορῶτον μὲν εἶναι κομψὸν ἐν ξυνουσίᾳ 
εἶτ᾽ ἐπαΐειν ὁποῖός ἐστι τῶν ῥυϑ μῶν 650 

Υ͂ “ “ ἤ κατ᾽ ἐνόπλιον, χῴποϊῖος αὖ κατὰ δάκτυλον. 

δ ’ 

τίς ἄλλος ἀντὶ τουτουΐ τοῦ δακτύλου ; 

κατὰ δάκτυλον; νὴ τὸν Δί᾽, ἀλλ᾽ οἵδ᾽, 
εἰπὲ δή. 

Ἁ “ιν 9.» » δ; 3 ε ’ 
ρο Του μεν. ΕΤ εμου «σοιοος Οντος, ΟὐΤΌΟΙ. 

Στ. 

9 φ΄᾿ Ἁ ’ 

ἀγρεῖος εἶ καὶ σκαιός. 
οὐ γὰρ, ὦ ᾽ζυρὲ, 

τούτων ἐπιϑυμώ μανϑ)γάνειν οὐδέν. 

ἜΠΣο : 
9 ΣΧ Ὶ 4 ΓΟ Α 9 [4 ’᾽ ἐκεῖν᾽, ἐκεῖνο, τὸν ἀδικώτατον λόγον. 
ἀλλ᾽ ἕτερα δεῖ σε τ τούτου μανδάνειν' 

τῶν τετραπόδων ἅττ᾽ ἐστὶν ὀργῶς ἅ ἄῤῥενα. 

647. μανθάνειν περὶ ῥνθ μῶν. Ψυ]6Ὸ 
μανϑάνειν σὺ περὶ ῥυθμῶν. Α τηδ]8 ᾿η8η1 
68 ἰδίι 4 σὺ, αυοά νροῖβαϊ βυβίθηίδη 40 
Ἰηβουΐαιη {π|, Πος ἔ]ΟΤΟ πο αροΐ, 
γιάθ ποί. ἃ ΕἸ]. 1065. οἱ ΜανκΚ]δηά δά 
ἘΠιυΙρ 415 Θαρρ]. 94. 

649. ΟἸοββθ : κχοροιψὸν, τσιϑανὸν καὶ 

ἡδύν, ἐπαΐειν, αἰσθάνεσθαι. κατ᾽ ἐνόπλιον 
- κατὰ δάκτυλον, εἴδη ῥνθ μῶν ἀμφόσερα, 
υο 5υπὲ ψοίονϊβ ΝΜ υβιοο γῃυΠτηϊ. 

658. φουτουΐ χοῦ δακτύλον, (ΟἿ. τὴν 
ἐσόσϑην αὑτοῦ ἔδειξε. Οιιῖ5 αἰϊιι5 γυἱδὶ ρεηϊϑ 
ἰυΐοοο ὃ απίθίναο τὉ670, φυὴν ῬΊΔΕΥ' 6556Π1. 
αϊρίλυι5 ᾿υὶο ργαϑίο τιϊϊὰ ναὶ. Μίαρμῃα εβὶ 
ἴῃ [158 ποαυῖτ18, αὐϊιπὶ 58 {18 ΘΧΡ] Ι6Ά556 

τ ]ῃϊ νἱάθον, Ουἱά 510] πες γυϑ]]θηΐ, 
ποι δάβθουτὶ Γπαγαπὶ ᾿πίθυργθίθβ. Π]6οΐ 
τηδηϊ δία 511 ΟΡ ροβίτο 1ηΐθι ὈΐΠ08, 40}08 

ἐὐδβίϊσιβ οδίθ ας ἀδοίΎ]ο5, ἀππαπὶ αα]ἀ 
Ἰοησθαιθ ὁ νθύϑαιη εχ [εἶ8 [θοῖ ΒΕ νι5- 

ἀλλ᾽ οἶδ᾽ ἔγωγε τάἀρῤῥεν᾽, εἰ μὴ μιαίνομιαι. 660 

ΟἸ19 ἱπίευρι 68 20. Βαρί. ΤϑΡυοοὶ, οὐ} 8 
1η Οτζθοὶβ πθο νο]8 πθὸ νϑϑε ρίαπη 68 ς 

Ἐ ὡπ Κνἶῖο ἀἱ σον" αἰϑετο, 

οἶδ πιεῖ ἀαυανο ἀποον φιαπά᾽ ἐγτα ρἱοοοῖο. 
Οδαῖα ἘΔθτὶ ἢ]18, απ ρα 6 }1γὶ φϊαΐθ. 
[ΑΒ ]απὶ ΘΆ]]16 6 ν δε, 5οορα] πὶ μὰ πα 
ἀβο] πᾶν]. 

655. ἀγρεῖος. 8΄δ τπϑθγ. Ψ ]ΡΟ 
ἸΏΘπΠ4ο86 ἀχρεῖος. ϑυϊάδβ: ἀγροῖος, ὃ 
ἀγροῖκος, ὁ ἀμαϑὴς, ἢ ἀπὸ τοῦ ἀγροῦ. 
᾿Αριστοφάνης Νεφέλαις" ὡς ἀγρεῖος εἶ καὶ 
σκωιός, Μίάε ΤΠβη, 160. ἴῖπ (Ὁ. 
ἀγροῖκος, 6 Ρ] οββεηαΐῖθ. 1η Β, ἀρχεῖος, 

6 400 ϑ805ρ᾽6 8 7] απἷβ ροβϑθέ βουῖρίιτ 
ΟΠ Τπὶ {586 ἀρχαῖορ. 

ἀγρεῖος. δὶς οἰϊαπι ἀἰβιϊποίε δὲ θη θῃ- 
ἄἀαίε 604. βιροιβογιρίᾳ δ] βϑα ἄγροικος. 
αὰῷ τὼ Ὁ, φσομαϊπ νοοΐβ Ἰοσιπὶ Ἰῃμνᾶῶ- 
δοΙδί, 



ὅ0 ΑΡΙΣΤΟΦΆΝΟΥΣ 

κριὸς, τράγος, ταῦρος, κύων, ἀλεκτρυών. 

ὁρᾷς ἃ πάσχεις ; τήν τε ϑήλειαν, καλεῖς 

ἀλεκτρυόνα κατὰ ταυτὸ, καὶ τὸν ἄῤῥενα. 
Στ. 
Σω. 

πῶς δή; φέρε. 
δθ 9 Ἁ 3 [4 

πως 9 ἀλεκτρυὼν κα λεκτρυῶν. 
. ἜΝ Π ὃ ΩΣ “ δὲ -«“ Ὁ “ 

νὴ τὸν 1Ἰοσειὸῶ. νῦν ὃὁε τὼς μὲ χρὴ καλεῖν : 
5 κ᾿. Ὁ ὡ δ᾽ ῳ οἶον 
ἀλεκτρυοιναν" τὸν ὃ ἕτερον, ᾿αλέκτοροι.. 
9 ’ “" Ἂ 3 ’» ᾿ 
ἀλεκτρύαιναν ; εὖγε, νὴ τὸν ᾿ΛΔέρα" 

Ω͂ 3. 9 Ἁ Ψ,' “ ἤ ’ὔ 

ὥστ᾽ ἀντὶ τούτου τοῦ διδάγμιατος μιόνου 

διαλφιτώσω σου κύκλῳ τὴν κάρδοπον. 
ἰδοὺ μάλ᾽ αὖϑις τοῦθ᾽ ἕτερον" τὴν κάρδοπον 670 
ἄῤῥενα καλεῖς, ϑήλειαν οὖσαν. 

Στ. 9.) ὧν εὐ τῷ τρόπῳ 
4 ά 

5. 3 ε Ὧν" 3 Ἁ 4 ἢ ᾿ Ν 

ἄρῥενα καλῶ ᾽γὼ κἄρδοπον ; 

Σω. μάλιστά γε; 
ὥσπερ γε καὶ Ἰζεώνυμοον. β 

Στ. : δὼ ὰ πῶς δή: Φρᾶδον. εἢ 

Σω. ταυτὸν δύναταί σοι κἄρδοπος Κλεωνύμῳ. 

Στ. ἀλλ᾽, ὦ ̓γοαϑ᾽, οὐδ᾽ ἦν κάρδοπος ἹΚλεωνύμῳ" 
Χλλ᾽ 3» 9 ’ σε 7λ δ. 5 ’ : 

ἀλλ᾽ ἐν ϑυείᾳ στρογγύλῃ γ᾽ ἀνεμιάττετο. 

ἀτὰρ τολοιπὸν πτῶς με χρὴ καλεῖν; 

Σω. ὅπως: 

662. δρᾷς ὦ τνάσχεις ; υἱάθη φιυϊὰ εἷδὲ ἀδρτιαναῖιβ ἔδγτίαγσ, πὰ ἴὐ. οοά. 516 
Ευξπῖαϊ, φιιϊὰ {αςὶας ὃ πσάσχω Θβῖ πὶσ Ῥτὸ 

γιά ποῖ, αἀὦ ἤδη. 802. ἄλε- 
καρυόνα οι] η0 ΘΠ Θ 6 ραϊίϊπαιη νοδᾶ- 

τυπῖ νοΐογθϑ, αὖ οἵ ραἰἰπασοια «ὸν 

ἀλέκτορα. Μιάδ ΑἸηρ]ϊαγαὶ γάρ, [1]. 
οἱ Ῥφαλὶ! ἱν. Ἐκ 4]}185 ΟὐποἾ8 6 Χ- 

οι ρα μ᾽ ατῖπια ρῥτοΐενὶ ΑΛ θη ΘΒ Ρ. 378. 
Ἰηἴϑὺ απ. πος οβύ Οτγαιπὶ ἴῃ Νεπιδϑὶ : 

Λήδα, σὸν ἔργον, δεῖ σ᾽ ὅπως εὐσχηρό- 

νώως : 
ἀλεκτρυόνος μηδὲν διοίσεις ποὺς πρόπους, 

ὅπως ἐπωάζουσ᾽ ἂν ἐκλέψης καλὸν 

ἡμῖν τι καὶ ϑαυμωστὸν ἐκ ποῦδ᾽ ὄρνεον. 
Ῥονίῖαβ. ΠΟΥ ΠΙ ΒΘΠΆΥΙ 5. τα ΐβο τα ψᾺ]ρῸ 

πράπτω. 

Βοιρῖι8 δϑ : ἐσὶ τῷδε τσωάξουσα ὡς ἂν 

ἐκλέψῃς καλόν. ΑἸ] ΑἸττον Θπιθπάδυμ Ὡϊ : 
εὐ ΐ Ρασθὶ χαιϊϊο, υὰπὶ βθοαδαβ Βα πη. 
51. Νοεῖθν ἴγ8. 1182. 

γῶν οὖν ὅπως ἁγνεύσετε, 

ὅπως ἂν αἱ γυναῖκες ὑμᾶς ἐν τσόλει 
ξενίσωμον. 

ΤΠΘΟροΙΏΡρι85 οδἰΐαιη πὶ Ῥασε : 
ἄχϑομαι δ᾽ ἀπολωλεκὼς 

ἀλεκτρυόνῳ τίκτουσαν ὠὰ πάγκαλα," 

673. Α. Ο. ἄῤῥενα καλῶ ’ψὼ τὴν κἄρ- 
δοσον ; Ῥγοβίαγοι ἰογτίθ ἄῤῥενα καλῶ τὴν 

πάρδοντον ; θυ υὺ «ἐϊϊ 10. νυ] αία Ἰδοῦ! 8 

οοηβοηιαπί, ἄῤῥενα καλῶ ᾿γὼ κώρδοπον ; 



ΝΕΦΈΕΛΑΙ. 95] 

τὴν κορδόπην; ὥσπερ καλεῖς τὴν Σωστράτην. 
τὴν καρδόπην ϑήλειαν ὀρϑότερον λέγειρ. 
ἐκεῖνο δ᾽ ἦν ἂν, καρδόπη; Κλεωνύμη. 

," 8! 1 Ἶ ἴω ἅττ᾽ ἄῤῥεν ἐστὶν, ἅττα δ᾽ αὐτῶν ϑήλεα. 
ἀλλ᾽ οἶδ᾽ ἔγωγ᾽, α᾽ “ηλε ἐστίν. 

95 ὃς Ν “ “5 ’ Ἂ 

ἄρῥενα δὲ τοῖα τῶν ὀνομάτων; 

Φιλόξενος, Μελησίας, ̓ Αμωνίας. 

οὐκ ἄῤῥεν’ ἐν ὑμῖν ἐστίν; ̓ 

“ῤ΄ ἅἃἉ ’ σῶς ἂν καλέσειας; τήν ̓Αμωυνίῳᾳ ; 
Ω͂ 3, εῷ ὅπως ἂν Ταὐδίς᾿ 
τυ ρα ) ὦ δ. 2 [4 , “ 

ὁρᾷς: γυναῖκα τὴν ᾿Αμυνίαν καλεῖς. 
37 ς ὴ ἢ 

οὔκουν δικαίως, ὅστις οὐ στρατεύεται : 

ον, 680 
ἔτι δή γε τερὶ τῶν ὀνομάτων μαδεεῖν σε δεῖ, 

᾿ εἰπὲ δή. 

Λύσιλλα, Φίλιννα, ἹΚ λειταγόρα, Δημητρία. 

«τ μυρία. 

ἀλλ᾽, ὦ παρες ταῦτα γ᾽ "ἔστ᾽. οὐκ. εἴρῥενα. 

Φ φ᾿ Ε 3 Ἁ εὐοοὐδαμώς γ᾽, ἐπεὶ 

Δεῦρο; δεῦρ᾽, ᾿Αμυνία. 690 

ἀτὰρ τί ταῦϑ᾽ ὧ' «τάντες ἴσμεν, μανϑγάνω : 

οὐδὲν, μὰ Δί᾽" ἀλλὰ κατακλινεὶς δευρὶ--- 

680. ΟἸεοηγιιαπι μἷς ὕδοδία ἰγγι ἀδὶ 
Οομιίοι8. Νοηπιίηα 18 ρ'6 Π61}8. [δι η]- 
πὶ 5ἰηΐ, ϑοογαῖοϑ γυβίσο οβίθηα! ἃ πλᾶἃ- 

ΒΘ] πἶβ ἐδγιϊ παιίοηθ εἰΐαπὶ αἰβιϊηρ αἱ 
ἄθεοι : τη8]6 δὰπι τὴν κάρδοπον ΑἸΧἾ556, 

ἀϊσοπάππι ἔιι1586 τὴν καρδόπην. Τ)οοίε!- 
πᾶπὶ πο να] άθ ρτοραῖ γαβεΙΟι8, εἴ ὃχ 
68 60]]10 10 ΟἸΘοπΥ πλμπ, 401] {1π|} ἀὰ5 ΘΥαΐ, 
οἰγρβοαῖιο δθ)θοίο, [αρα 56 6 ρτρηὰ ρΙῸ- 

εἰραθταί, ἢ 9ἢ ὙΠ} ποιηΐης Κλεώνυμος, 

564] [οιηΐης Κλεωνύμη Ἀρρ6]]π 1πὶ 6586. 
ΜῈ] ει5 οϑὲ ἴῃ ὀχαρὶίαμάο μοο ΟἸδοηγ- 
πιο, οαΐ 5886 βιιρτὰ {μι} 41 8 π| ΘΧρτο- 
Ὀγανὶὶ ν. 8555. 

681. ἔτι δή γε τσερὶ τῶν---ϑ1ο γϑοίθ 
Ὠγ6118, αὖ Πρ δὶ, Μίομδοβὶ βιμῖ {γ68 
]11, ἰθ αυΐθὰ8 ἔτ᾽ ἔσι περὶ τῶν---ἴσι γε 

᾿ φερὶ τῶν---ἶσι δὴ περὶ τῶν---. 

688. οὐκ ἄῤῥεν᾽ ἐν ὁρμεῖν ἐσῆίν; 516 ἴγε8 
οοἀ4, Ψα]ρο οἱ ἶβδᾶ ργεροβιο0 ἐν. 

οὖκ ἄῤῥεν ἦν ὑμῖν ἰσίν: 815 δείαπηι Ἰιῖο 
οοα, 6Ἰ]οβ8α, οὐκ ἄῤῥενα ταῦτα ὑμεῖς ἡ γεῖ- 
σϑε ἢ 

691. γυναῖκα σὴν ᾿Αμυνίαν καλεῖς, 

δῖον, οοὐα, οἵ ρυϊπηδύϊα δα, Μ4]6 
εναῖαβ ὑγροίποία ἴῃ ΟΠ οἴηα ΠΟΙ ἀπ πὰ 
ῬΆΙ], Φαμπία οοπία τηθϑίνὶ 1θρ'θη) δὴ ἴπ.- 
ἔογβιῖ, ᾳαοά προ Οταϊαπάθι, πθο ἡ εποίς 
δα. πος Ῥαγίβι πα ΘΟ] }6}1 δα πιῖβθυα. 
Τὰ τπιηρουῖίθ γανοσαν! ΕτΟθΘηΐ 5, Οι}115 
ΕΧ δάϊοηα 1η δοίθγὰβ ἀθῖ μο ρ5 ἰδ η 8111. 
ΟὐΥερίοβ 6586 ΠῸΠΙΘΙΟΒ Π6 8651} αυ]- 
ἄθιῃ Κἀβίοειιβ. 



ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ἐκῷρόντισόν τι τῶν σεαυτοῦ τοραγμάτων. 
μὴ δῆν᾽, ἱκετεύω σ᾽, ἐνιγάδ᾽- ἀλλ᾽, εἴπερ γε χρὴ, 
χαμαί μ᾽ ἔασον αὐτὰ ταῦτ᾽ ἐκῴροντίσαι. 
οὐκ ἔστι παρὰ τ ταῦτ᾽ ἄλλα. 

κακοδαίμων ἐ ἐγὼ, 
οἵαν δίκην τοῖς κόρεσι δώσω τήμερον. 

Φρόντιξε δὴ καὶ διαΐζγρει" 700 

πάντας τρόπους σεαυτὸν 

στρόδει τουκνώσας᾽" 
᾿Ὶ δ᾽ [ 2 3 ταχὺς δ᾽͵, ὅταν εἰς ἄπορον 

Ε 2 

τοέσῃς, ἐπ’ ἄλλο τήδα 
΄ “Χ , Ὁ 5. ἴδ. νόημα, ᾧΦρενός" ὕπνος δ᾽ ἀπέστω 

4 9 ἤ 

γλυκύνυμος ὀμμάτων. 
Ἂν ἰατταταὶ, ἰατταταί. 

’ ͵ ΄ 
τί τσάσχεις; τί κάμνεις ; 

᾽ Π, ἔ ͵, “ 

ἀπόλλυμαι δείλαιος" ἐκ τοῦ σκίμποδος 

δάκνουσί μ᾽ ἐξέρποντες οἱ Κορίνθιοι, 710 
Ν 

καὶ τὰς πλευρὰς δαρδάπτουσιν, 
ἀέρι ᾿ , καὶ τὴν ψυχὴν ἐκπίνουσιν, 
Ἁ ἃ Η͂ 5. καὶ τοὺς ὄρχεις ἐξέλκουσιν, 
᾿ , 

καὶ τὸν πτρωκτὸν διορύττουσιν, 
’ φῳ 

καί μ᾽ ἀπολοῦσιν. 

Σω. 

699. τήμερον. ὅῖ. ἵν. οοἀά. αυονιπηι 
ὁ" Θομβδηβιπὶ ὦ τϑοθρῖ. ἴπ πῈργ65518 
φήμερα 6 861 ο]18816, Ὑιάδ ἔγαρτη. Ηο]- 
οδάππι ν- 

701. τυάντας σπρόπους σεαυτόν. Ψυ]ρῸ 
τυάντα «ρόπον τὸ σαυτόν, ἴπ τηθιηθΓ. 
τυώντα «τρόπον σαυτόν. Με ἴῃ Ο. 
σάνφα τρόπον σιαυτόν. 564 0} πιοίΓ. 

βου θά ππι πάντας τρόπους, αἱ Ρ], 806, 

ϑαπηΐ Θηἶπὶ ΟΠ 68 811 ν υβΊ ο}}} 8 ἢ} 016]. 
Ἐρ5 διιΐθαι δχ ῖθαϊ αὐ ἀϊρΘβϑίϊ βαπί ἴῃ 
ΠγΘη Ὀ ΓΒ, Παρ ἴοΓ οι ἰδία ζποη σὰ- 
ΓΆΠ5, σ}118 οχϑίαηϊ πιοίγ σα 56 Π0]18. 

704. πυκνώσας. Ο]. συναγαγὼν πάντα 
σὸν νοῦν σου. 

μὴ νῦν βαρέως ἄλγει λίαν. 

708, φαχὺς δ', ὅταν εἰς ἄπορον. Ὑ υ]0Ὸ 

ὅχαν γ᾽ εἰς, Ἰβίυά γε πὰ]} 5 δρποβοῖΐ 

οοἄάοχ. 
704, 

ἱ, ἄλλο. 
710. οἱ Κορίνθιοι. ϑ0Π0}. ΜΙ5, δέον οἱ 

κύρεις εἰπεῖν, Κορίνϑιοι εἶπεν" ἐπειδὴ οἱ᾽Α- 
ϑιαναῖοι καὶ οἱ ΚΚορίνδιοι καφ' ἐκεῖνο καιροῦ 

τούλεμον εἶχον, καὶ οἱ Κορίνθιοι τὰ τῆς 
᾿Ασ τικῆς ἰδήουν. 

711. ΗΙ νϑγβϑίοα! ΒὰπῈ ΑἸ πη θίὙἹ πᾶ - 
Ρβυϊοῖ, 4 πρα]6 μαΡΙΕΙ δγαπί ἴῃ ἴμη- 
ΡΙ65518- 

γ12. Ψυχὴν, α 

ἐπ’ ἄλλο. 81. θεπε Ο. Ψυϊρὸ 

Ι. αἷμα. 

. 



ΝΈΦΕΔΑΙ. 

Στ, 

δῶ 

καὶ προ, ὅτ᾽ ἐμοῦ 

φροῦδα τὰ χρήματα, φρούδη χροιὰ, 

φρούδη ψυχὴ, φρούδη δ᾽ ἐμδάς; 
Ρ φ, »“Ὃ 

καὶ τορὸς τούτοις ἔτι τοῖσι κοικοῖς, 720. 

Φροουρᾶς ἄδων 
ὀλίγου φροῦδος γεγένημαι. 

ψὴ τὸν Ποσειδῶ. ,. 

ἃἁπολεῖ κάκιστ᾽. 

ὥ ᾽ οὗτος, τί ποιεῖς : οὐχὶ φροντίϑεις ; 
9 ᾽' 

εγω; 

καὶ τί ἐν εφρούτιτον : 
ὑπὸ τῶν κόρεων εἴ μου τὶ πεεριλειῴ)ήσεται. 

Ν ἢ ἀλλ᾽, ὦ ᾽γάϑ᾽, ἀπόλωλ᾽ ἀρτίως. 
οὐ βαλϑακιατε; ἁλλὰ τ ἢ παλυπτοα, 
εὐβητευς, γὰρ νοῦς τοετε ΠΡ αι 

καποιιόλημ,. 

οἴμοι" τίς ὧν δῆτ᾽ ἐπιδάλοι 

ἐξ ἀρνακίδων γνώμην ἀποστερητρίδα : 780 

οὗτος, καϑ εύδεις : 

710, φρούδη ψυχὴ, φρούδη δ᾽ ἐμθάς, 

510 Ἰορϑηάμιη 6556 ΠΘΠ10 ΠΟ νἱάοιο ροῖ- ὦ 
διὰ, 516 ΡΥΙανα τίς οράϊῖ, πθα 8 116Γ 

ογὶμἴαμ οδί ἰῃ ἵν, οοάά, -Απὲ, Ἐτδοΐπο, 
γο]: ἀγθροιποτα ἢ ἴῃ οἴπεῖπα ΡΠ. Ψιιπΐο 46- 

ἰνόμεν ἰῷ ἰδοῖϊο Ἰμορ βίη, φρούδη δ᾽ ἡ 
Ψυχὴ; {πᾶν πο Οναϊδη ον, ηθο  ϑη8- 

1| ἀπ Ἰβουππί, Εἰχ οἀϊτίοπθ ΕΟ ΘΠ} πὶ 

ὁρίογαβ ΓΑ 51}, ΟΪ5 ἢοὴ τηϊνείαν Κα- 

βίθιἹ ἱπά πϑί να πὶ ἢ 

741. φρουρῶ;. ΟἹ. ἕνεκα. «΄αροιμίω ἐπὶ 
σῶν ἀγρυπνούντων., 

728. εὑρητέος. Ῥογρούαπ ἴῃ Α. Ο΄, 
ἐξευρητέος. '΄, βρη. κάπαιόλημ. ΟἸοββᾶ 
ἀπάτη καὶ τσανουργία, 

εὑρητέος. Οοὐ. ἐξευρηπίος,. Ἐπάροπι ἴπ 

ΠΊΘ.} Υ, οϑέ πιο) θα, ν 146 αυδιη ΠΙσοηἴοΓ 

οἱ πα πΠῈ ΤΠ 0 Θ.6, οἰ γση ΡΥ ΡΟ ΒΘ, ΟΠ 65 
γουβαί ἐπ θυ ηΐ {ΠΡ γατὶ], 

“ φὦ ᾿ [4 [ν] ; 

φέρε νῦν, ἀφϑρήσω τορῶτον, ὅ τι δρᾷ, τουτονὶ. 

780. ἀποστερητρίδα, 510 Α.Ο, Ψα!οο 
ἀποςερητίδα. Ῥτῖοτ! ἔογ πη: πιὰ ρ΄ 15 ἔα ν6ΓΘ. 
ἀπαίορα ν᾽ ἀεῖατι 510 Δ} 8115 νϑγθα} 10 115 
ΠΌΝΟΙ] ἴῃ σῆς ἤπηΐ ξοπιίἶ πᾶ ἴῃ ἐγ 

αὐλητὴς, αὐλητρίς᾽ ὀρχηστὴς, ἀργχηστρίφ᾽ 

ἀπεστερητὴς,) ἀποστερητρίς. ΑἈσιμπηθη 

μετα Ἰοοὶ, Ππο4 ἴῃ. ραγοποιηαβία δοιβὶ- 

5110 ν Θυϑ10 ΟΧ ΡΥ ΠΟΥ ΠΟη ρούθβί, 50}}0]. 

Μ8. ἀρνακὶφ, τὸ «οὔ ἀρνὸς κώδιον. τσαίξι 
δὲ ἐνσαῦϑα, γνώμην ἐξ ἀρνακίδων εἰπὼν ἀ- 

«οσσερητίδα, ἤγουν γνώμην ἐξ ἀρνήσεως καὶ 

ἀποστερήσεως. ὠφειλε δὲ εἰπεῖν" τίς ἂν δῆσ᾽ 

ἐπξάλοι καὶ ἐπιϑήσει σκέπασμα ἐξ ἀρνα- 

κίδων, ὡς ἂν γνώμην εὕροιμι ἁστοσερηπικήν: 

ὁ δὲ τσαίξας οὕσως ἐξήνεγκεν. 
7832, (οάἄ, μὰ τὸν ᾿Απόλλω γ᾽, οὗ μὲν 

οὖν; ργουρογαι. Ταάοιι νϑτβῦβ οἰ δι δα [ἃ 
οσοιγυῖῖ ἀν. 438, οἵ ΔἸ 10]. 



ἔχεις τι 

ἈΡΙΣΤΟΦΆΝΟΥΣ ' 

μὰ τὸν δτθλο ̓γὼ μὲν οὔκ. 

μὰ Δι » οὐ δῆτ᾽ ἔγωγ. 
οὐδὲν πάνυ : 

οὐδέν γε, τολὴν ἢ τὸ πξοῦ ἐν τῇ δεξιᾷ. 
οὐκ ἐγκαλυψάμενος ταχέως. τι Φροντιεῖς : : 
περὶ τοῦ ; σὺ γάρ μοι τοῦτο φράσον, ὦ Σώκρατες. 
αὐτὺς ὅ τι βούλει τπτρῶτος ἐξευρεῖν λέγε. 
ἀκήκοα μυριάκις, ἁγὼ βούλομαι. 

περὶ τῶν τόκων, οὐ ἂν ἀποδῶ μηδενί. 

ἴδι νυν, Ἀαλύπτου, καὶ σχάσας τὴν τ εδηεῖδα 740 

λεπτὴν, κατὰ μὐβέρδι περιφρόνει τὰ πράγματα, 

ὀρ)ῶς διαιρῶν καὶ σκοπῶν. 

οἴμοι τάλας. 
4 . Ὁ φφ ἔχ᾽ ἀτρέμα" κἀν ἀπορῆς τι τῶν νοημάτων, 

5 Ἁ Α’ Ἕ " Ἁ γι “ἢ 
ἀφεὶς ἀπελ ει κάτα τὴν γνώμην πάλιν 

’ εἰ 4 5 εἰ δ, ἈΝ 

ἯΙ κίνησον αὖνις ἐς αὐτὸ, καὶ ϑυγώφρισον. 
Ύ Ἷ 

Στ. ὦ Σωκρατίδιον φΦίλτατον--- 
Σω.. ἣν 

ἐπίδειξον αὐτήν. 

7383. μὰ ΔΙ᾽, οὐ δητ᾽ ἔγωγ᾽. ϑῖα Β6π68 
Ὁ, ψυ]ρὸ οἸαπαάϊσαπία νϑῦβιι, ροὰ Δί᾿ οὐδὲν 
ἔγωγ᾽. ϑδυϊάαθ ἴῃ ἔχεις σι Ιοοῦπι ἢ ππς 

Ρτοίδγί εἴ θχ ρ)σαΐῖ, δὲ πα νοΐ μιὰ σὸν Δί", 

εὐδὲν ἔγωγ᾽. " Φυοὰ οοάϊοῖκ Ἰοοίοηΐ ρτῶ-. 
Τεγοπάμτη ν᾽ οί, Ὁ βραι θηἴθη ϑοοτᾶ- 

"115 Ἰπ: γγορϑ ΟΠ 6), οὐδὲν σσάνυ ; 1:5 δα 
Τυβί οὶ σοὺρα οὐδὲν ἔγωγ᾽, γοίδγέυν. 
ΜαΠαπν ἰποϑὲ Ἰθρουῖβ γθρϑυ πὶ ἰβ6115 

οὐδὲν, οὐδὲν ἔγωγ᾽.---οὐδὲν τσάνυ :----οὐδέν. 

Τπίορτγαιη δι 65 ποΐπτῃ ἀθβογῖθθνθ ποη 
σΎΑνΆΒΡΟΥ, ἔχεις «σι: ἐπὶ σῶν ἀγρευόντων 

ἤτοι θανιν ἢ ἰχϑῦν. λέγεται δὲ πὸ ἔχεις σι; 
ἀνεὶ τοῦ, εἰχηφάς σι} συνεδούλενε γὰρ αὐτῷ 

ὁ Σωκράτης ὥσπερ ἀναρτῆσαι. σὴν διάνοιων, 
ἰάσαντι τὴ νγτίδα, τῷ τῶν ἃ 2 εασοα τὴν Φρο ͵ ᾿ τ Τῶν ὠγρευοντῶν 

[ Ὕ ’ 
τι, ὦ γέρον ; 

ῇ 4 ΓΑ . ’ 

ἔχω τόκου γνώμην ἀποστερητικήν. 

εἰπὲ δὴ νῦν μι τοδί" 

χρησάμενος λέξει. τοῖς γὰρ ἁλιεῦσι παὶ φοῖς 

ὀρνιϑοϑήραις οὕτω φασίν" ἔχεις σί; ὃ δὲ 

γψέεων φησί’ Μὰ πὸν ΔΙ᾽, οὐδὲν ἔγωγε.--- 
Εν ς΄ “ 

οὐδὲν πσόνυ .---οὐδὲν, τολὴν σὸ τσέος ἐν σῇ 

δεξιῷ. σουτέστι σὸ αἰδοῖον. καὶ μιμεῖται σὸν 
δερμούλλοντα ἑαυτόν. . 

745. κίνησον αὖϑις ἐς αὐτά. ἴῃ Α. Β. 

Ἰηθηάοβο εἰς αὐτό, Ψυΐσο οἴηἶβ58. δϑί 

ΡγΘΡροβίτϊο ----ζυγώϑρισον. (Ἰ]οββᾶ : σκό- 
σ’ησον, μελέσησον᾽ μεταφορικῶς. Βὶ [ογθ 
οταν ἴῃ ἃΠ4 0 οοάῖςο ρτὸ καὶ ζυγώϑρισον 
Ἰδοΐαῃ ἔμ] κάέναξύγωσον, ρτᾶνα εγαΐ ἰδία 
Ἰδείϊο, αύαῖη τη Ὁ] [6 Χ γΘϑραΪ, 

748, εἰσὲ δὴ νῦν μοι ποδί. δὶς ορίϊπ)6 
ΒΒ. ΤΙ͂η {εἰθ5 4}11|5 σό σι. 964 τῇ π}1Ὸ 

ΡΞ ῆχα Πεἷ8 νϑο} 15 Βοογα 15. ΡΟΓΒΟΠΆ. 



ΝΕΦΕΛΑΙ. 

γυναῖκα. Φαρμακίδ᾽. εἰ πριάμενος, Θετταλὴν, 
κα έλοιμι, νύκτωρ τὴν σελήνην, εἶτα δὴ 750 
αὐτὴν καυγείρξαιμ᾽ ἐς λοῴεῖον στρογγύλον, 

ὥσπεο κότοπτρον, κᾷτοι τηροίην ἔχων--- 

Σω. τὶ τὸν τοῦτ᾽ ὧν ὠφελήσ ειέν δ; 

Στ. νον ΤΠ γὺ ω τι; 
| εἰ μηκέτ᾽ ἀνατέλλοι σελήνη μηδαμοῦ, 

οὐκ ἂν , ἀποδοίην τοὺς τόκους. 
Σω. τίη τί δή; 
Στ. λὴ κατὰ μῆνα τάργυριον δανείζεται. 
Σω. εὖ γ᾽: ἀλλ᾽ ἕτερον αὖ σοι τρόςαλώ τι δεξιόν. 

᾿εἴ σοι γρἄφοιτο τ τ} τις δίκην 

ὅπως ἃ ἂν αὐτὴν. ἀφανίσειας, εἴπ᾽ ἐμοί. 

Στ. ὅτων ; ὙΠῸ ; οὐκ οἷὸ  ἀτὰῤ ξητήτευν. γ6ὺ 

μὴ νῦν περὶ σαυτὸν ἴλλε τὴν γνώμην ἀεὶ, 

ἀλλ᾽ αὐ τ τὴν φροντίδ᾽ ἐς τὸν ἀέρα, 

Οοά. εἰπὲ δὴ νῦν μο, σοτί, 516 πρίαο., 

ϑοοσηῖα, οἵ Ρβη0 ἹΠῸ τὰ 85 ΡΟ ΓΞΟΠΘ 
Ἰπάϊοϊο. 

751. λοῴεῖον. (]. ἀγγεῖον. Ῥτορτίδ εϑὲ 
σοῦ κράνους ἡ θήκη, 410 5ΕΠ81: ὁσσυ ΤΊ 
Δοδᾶγι. 1100. ῬοϊΠχ χ. 1926. κώτοπ- 
σρον, οὗ τὴν ϑήκην λοφεῖον καλοῦσι. 

755. ὠφελήσειέν σ᾽ - 515 Ξοτῖρταιη οροῦ- 
ἴαϊδ ΟἿ ᾿ηϑτηῖ. ὕ] σ΄ ν8 0111 νΘυβὰβ 
ΟἿ Ομ 58] ἤθη ν ραν ρΟρΡΊΟΙ, Πδο οσοᾶ- 
δἴοηθ πηοῆθθο βἰ μα !6πὶ ππϑηάδιη, 4υ 8) Πηὶ 

1 Οὐπιϊοὶ δαϊεἶ. ΤΠ ηΐτπι5 οταΐ ΠΌΠΊΘΓΙΙβ, 

Ἰποορ τα 11ἃ Π)68 Το]! οἴαη) ἔμ1856. 1ῃ 

Ὅοπο. 256. υδὶ ἸΒΡΈΠαΗΣ : 
σί δ᾽, ἣν ὑποκρούσωσίν σε ;---σσροσκινήσο- 

ῥμμαι. 
754. εἰ (μηκέτ᾽ ἀνατέλλοι, ἴσα ἴτ68 

ΠΕΡῚ θθη6. ψαϊξὸ ἀντέλλοι. Ψιά6 ποῖ. 
εὐ ἴ,γ5. 115. 

᾿ἀνατέλλοι. 816 οἰΐαμι οοα, Υ͂. 564. 
᾿ναθεῖ οὐκ ἄν γ᾽ ἀποδοίην----ὔτι σιὴ δή, 

τ 755. οὐκ ἂν ἀποδοίην. δῖ. Β. Ὁ, τϑῦίϑ, 
γυΠρὸ οὐκ ἄν γ᾽ ἀποδοίην. 

7656, κατὰ μῆνα τἀργύξιον δανοίζεγαι, 

516 ἸΙεσϑηάππι. ἱπορεϊββίπηα ν αἰσὸ κατὰ 
μῆνώ γ᾽ ἀργυρίων δανείζεται. Τα ΘαΪτ, 
Βενπ, Φυπίῳ γ᾽ ἀργύριον, Ἐπ ''ος πηϑη- 
ἀοθυπι οδῖ,) ἀορταναίαπι ἐΧ τἀργύριον Ῥ τὸ 
σὸ ἀργύριον. Τιϊδταθ γ᾽ Φ σομηηπίαίαβ 

“ΒΕ ΡΠΙ5 ἡ81ἢ ΟὈΒουνανίη5, ἴῃ ἵν. σοάά. 
βοιϑρίοαθ οἱ ἀϊϑυ ποίθ τἀργύριον Ξοτι ρέμα 
6588, οἵ 5ῖα ἀπάαπν οἰηδπηάὰνογαιη, ἃηὶθ- 

ἀὔδῖὰ σοάϊσθαι αἰ} ππὰ νυ]  ββθιη.  Θας 

ἴῃ 80}}0}115 84 νοσθιπ ἀργύριων 1Θρ᾿α πῆι, 
ΟἸοῦμΘ βαὴῦ ἈΡΒαΓ ΤΠ 5511η8. 

757. Οο4, ἀλλ᾽ ἕτερον οὖν σοι---- 
758. τοεντετώλαντοφ. (σα, Π16 οἱ Ἰηἴτα 

τοεντατάλαντος, 4115 βουρίπτα μΒαπὰ 46- 
ἰθυῖον 6δ8ϑῖ, Εδπὶ δρποβοὶέ οἰΐδπὶ σοί. 
ἴΠ61}8 ἴῃ ν. 774. 

761. ἴλλε. 51. θ6π6 πιθι18,. 6]. σρέ- 
Φι. Τὰ πιϑιιν. αἵ τ τὸ εἴλλε, δι 81. 

ὡπόκλει, Τὴ Ὁ. εἦλε. Ῥο)μ8 ἴῃ Β. εἶλε. 
γι1ά6 ἰδ ἢ κθηλιιν ἰπ αα860 ΘΟΠλπιθηΐὰ- 

γἷο αὐ ΤΊὶ Τιχίοοη Ῥ]αϊοηϊοιπ ν. 
γῆν ἰλλομένην. 

ἴλλε, ἯἼ616 δχίααι ἰἰσ οοα, εἶλε, οὕ 
Θ᾽] ο55ι), φοέφε, 



δ0 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

λινόδετον ὥσπερ μηλολόνϑην τοῦ ποδός. 
εὕρηκ᾽ ἀφάνισιν τῆς δίκης σοφωτάτην, 
ὥστ᾽ αὐτὸν ὁμολογεῖν σ᾽ ἐμοί. 

͵ 

σοίαν τίνα: 

ἤδη παρὰ τοῖσι φαρμακοπώλαις. τὴν λίϑον᾽ 
’ 

ταύτην ἑώροις, σὴν καλὴν, τὴν διαφανή, 

ἀφ᾽ ἧς τὸ τοῦρ ἅπτουσι ; 

ἔγωγε. 

ὁπότε γράφοιτο τὴν ἐν ἃ ὃ γραμματεὺς, 

τὴν ὕαλον λέγεις; 

φέρε, τί δῆτ᾽ ἀν: 

εἰ ταύτην λαβὼν, 

700 
ἀπρξέρῳ στὰς ὧδε πρὸς τὸν ἥλιον, 

τὰ γράμματ᾽ ἐκτήξαιμι τῆς ἐμῆς δίκης; 
σοφῶς γε; νὴ τὰς Χάριτας. 

οἴμ᾽, ὡς ἥδομαι, 

ὅτι πεντετάλαντος διαγέγραπταί μοι δίκη. 
ΕΝ ἊἋ ῇ Ν ’ ἂγε δὴ ταχέως τουτὶ ξυνάρπασον. 

ΑἉἫ [4 

τὸ τί; 

ὅπως ἀποστρέψαις ἂν ἀντιδικῶν δίκην, 
μέλλων ὀφλήσειν, μὴ τοαρόντων μαρτύρων. 

φαυλότατα καὶ ῥᾷστ᾽. 
Ὁ κὰν ’ 

εἰπὲ δή. 
καὶ δὴ λέγω. 

εἰ πορόσϑεν ἔτι μιᾶς ἐνεστώσης δίκης, 

τορὶν τὴν ἐμὴν καλεῖσ᾽, ἀπαγξαίμην τρέχων. γ80 

763. μηλολόνϑην. ΕἸ. χρυσοκάνθαρον, 
ζίναν. ὕταος ἀϊοίίαν μηλόνϑη εἰ μηλό- 

λόνϑη. Ῥιάθ Ἐπίαιΐυα Ρ. 1329, 1. 
᾿ 924. 
ἷ 767. φαύτην ἑώρας. ϑῖ5 πι6ι18, αὖ 1π|- 

ΡΙθβϑῖ, γΓθοῖθ, [πὸ {θι8 Βοῤ 5 φαύφσην 
ἑώρακας. ϑ᾽11η1} 6 ΘΥΓΌΓΘα) ΘΌΒΟΓΥΑΥ͂Σ αἀ 
ΡΙ. 718. 

ταύτην ἵωρας. Ῥοτροταιη Ὠϊὶς οἰϊδμη 

οοἀ, ἑώρακας. 

77ἀ. διωγέγραπφαι. ΕΟ], ἠφάνιφξαι. 
Γγ5. 676. διαγράφω τοὺ; ἱππέας. 

διαγέγραπσαι. ΑἸ]. ἀπήλειπται, ἠφάνιφαι. 
776. ἀποφρίψαις. ΟἹ. ἀποδιώξαις. ἀν- 

σιδικῶν, ἀντεγκαλῶν, ἀντιλέγων. ΜΑ]6 
ἴῃ Ὡ)60 χκασηγόρων. Α οοἀά. βο!ρίυγα 
ἀϊβοθάθγθ νϑυτὰβ 80π|, ΝΆ ]!] 6 ἰδηνθῃ ς 

ὅπως ἄν ἀποξρέψειας ἀντιδιπῶν δίκην, 



ΝΕΦΈΛΑΙ. 

Ἶ δ εν ; 
οὐδὲν Λέγεις. 

νὴ τοὺς )εοὺς ἕ ἔγωγ" 

97 

5: Ἁ 
εἴγει 

Ψ}, 
οὐδεὶς κατ᾽ ἐμοῦ τ τενϑνεῶτος εἰσάξει δίρεην. 

ὑβλεῖρ' ἀπερῥ.. οὐκ ὧν διδαξαίμην ὁ Ἔτι. 

ὁτιὴ τί; ναὶ, τορὺὸς τῶν ϑεῶν, ὦ Σώκρατες. 

ἀλλ᾽ εὐνὺς ἐπιλήϑει σύγ᾽, ἄττ᾽ ἂν καὶ μάϑες. 
ἐπεὶ, τί δή γε τορῶτον ἐδιδάτκου; λέγε. 

φέρ᾽ εις τι μέντοι πτρῶτον ἦν; τί τορῶτον ἣν; 

τίς ἦν, ἐν “ἢ την, μέντοι τἄλφιτα ; 
37 4 Ὡ . οἱμιοῖ, Τὶ ἢν; 

οἴμοι" τί οὖν δῆ) ὃ κακοδαίμων πείσομαι; 

5 ΥΜΩ ΄ ᾿ ,.9 Ω “ 
οὐῦς ἐς κοροικας αποῷ ἐρεῖ, 

, Ἃ ὔ 7 

ἐπιλησμοτατὸν ἘΦ ΠΟΙ Το ΤΟΝ Ὑ τυ ; {90 

ἀπὸ γὰρ ὀλοῦμιαι, μὴ μανῶν γλωττοστροφεῖν. 

ἀλλ᾽, ὦ Νεφέλαι, χρηστόν τι συμβουλεύσατε. 
ξε -. Α ὑτ, ᾿ 3. ᾽ 

ἡμεῖς μὲν, ὦ τρεσθῦτα, συμβουλεύομεν, 
᾿᾽ 4 ἔ ΦΉγο 5 9 7 

εἴ σοί τις υἱός ἐστιν ἐκτε)ροαμμένος, 
ΚᾺΔ τ, ὦ 5 ΤΟΝ “τ 

ποέμπειν ἐκεῖνον ἀντὶ σαυτοῦ μανϑ)άνειν. 

ΝΣ 9 ’ 

σὺ δ᾽ ἐπιτρέπεις ; 

788. ὑϑλεῖς. ΟἹ. ληρεῖς, φλυκρεῖς.--- 
ἄπεῤῥ᾽. Μευς ἄπαιρ᾽ οὐ ρἼο588 ἄσελϑε. 
ψυ]ρ απ ηι ργοβίδι, 

νἶΔο ηοΐ, δα [,γ9, 899. 
ἄπε ῥ᾽. (νά. ἄπελθ, ταδ 1 βίωι 61 05- 

86] 8. 

Ὧδε νϑέῦο ἀπδίρω 

784. ὁτιηςὶ, ἀνεὶ σοῦ διατί. ϑυϊαβ. 

786. «ί δή γε τσρῶφτον ἰδιδώσκου ; Κὶο 
ΠΊΘ 118, 1, ΠΡ ΓΘ6551. Τὴ πηϑιβ Ὀγᾶπ. φῇ νῦν 

τυρῶτον ἐδιδάσκου. [πῃ ΟΟ, οί νῦν πσρῶφον 

Ὠΐθ1 δηιθηάδίϊο εἰ, 

ἰδιδάχϑης. 1 Β, σέ νῦν τυρῶτον ἐδιδώχιϑης. 
Ἔχ 15 ΒΙ ΠΟΘ ΤᾺ ΠῚ 6556 ν]άθίμτ νῦν, 1,6- 

δοπάμπι : ἐσεὶ σί νῦν γε τσρῶτον ἰδιδάσκου ; 

ἐδίδασπες, οὐπὶ 9]. 

᾿ς (ἀ, Πο οἰἴδπ), ἐστεὶ σί νῦν τυρῶτον---- 

«01 γϑύο πη} ἀθ ρ'ϑητ πᾶ Ἰοοίΐοπα ο0η- 

9. 3 97 3 «Ν ,’. 4 ’ 

ἀλλ᾽ ἔστι μοι γ᾽ υἱὸς Ἄν τὶ καἰ γοι)ὸς 
3 3 3 , Ἁ ᾿ 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐπέλει γὰρ μανηάνειν. τί δ᾽ ἐγὼ πάϑω ; 

3 ᾿" ΄- 

ευσωμωατει γὰρ καὶ σῴριγᾳ, 

βίαῦ : Βογίρβογαῖ (ὐοπηΐσι ; 

ἐπεὶ τί νῦν δὴ τρῶφον ἰδιδάσκου ; λέγε. 

Τιθυδγιουτη, Ου]ρὰ 1 αΠΔΤΠΟΥ ἘΘρῚ 5 

δὴ Θχο οἶς. ψα ει αΐθι νῦν δὴ, αἰοίυτα 
ἩΟΒ ΟΝ 1ο, Ἰάθη ααοά ἄραι, ἀιιάμινης τπῦ- 

εο. Οδσιιντὶς ουπὶ 8}1}5 ἰοοὶβ ἴῃ ποθ 

ποίαι᾽5, ταν [γ8., 8927. Ἐδβίηπο ἰβίπο 14 

Ἰρϑαμ, απο ϑθηίθηία ΗὰρήΤαι. Κ᾽ ὁτεῖ 
ἀθθη: : Νάρι (ἶσ ηιϊ]ιῖ, φυιδα οναὶ ρὴ ἐμιιιια, 
«οὶ προ Πυσοθανὶς ὃ 

797. ἀλλ᾽ ἔσι μοι γ΄. 81. Β, Ψ]ρῸ 
ἀλλ᾽ ἔς᾽ ἔμοιγ'---- 

798, τί δ' ἐγὼ τάϑω: 816 Ο. τοοίο, 
ΨιΠρὸ σί ἐγὼ---Τὰ Α. Β. τί ᾽ γὼ σ΄'άϑω;: 

799. εὐσωματεῖ γὰρ----Ἰϊ ἰονίαν ᾿δτὰ 

γὰρ οἀ βιυρρνοθβϑᾶμι βου θη ρᾶτγίθιη; 



ὅδ 

Ψ 8 5 δν : 7 “Ὁ 4 ’ ΜΒ κᾷἄστ᾽ ἐκ γυναικῶν εὐπτέρων τῶν Κοισύρας: 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

800 

ἀτὰρ μέτειμί γ᾽ αὐτόν" ἣν δὲ μὴ ϑέλη, 
» 2 ν ὦ 3 ΕῚ Σ» ; “Ὡ 9 ῇ 

οὐκ ἔστ ᾿ Ως οὐκ ἐξελώ 2 τῆς οἰκίας. 

ἀλλ᾽ ἐπανάμεινόν μ᾽ ὀλίγον εἰσ ελὴ ὧν χρόνον. 
Χο. ἂρά γ᾽ αἰσθάνει πλεῖστα 

δι᾿ ἡμᾶς ἀγόά)᾽ αὐτίχ᾽ 
ἕξων μόνας ϑεῶν; 

δ΄. ὧν οοϑ 5 Ἁ 

ὡς ετοιμος οὺ εστι 

πάντα δρᾷν, ὅσ᾽ ἂν κελεύ 
τι; Ἢ ῖν 

Ἁ 3 ὖν Ἁ μὲ , σὺ δ᾽ ἀνδρὸς ἐκπεπληγμένου, 
Ἁ  ββε. “ 

καὶ ᾧανερως οὐ ρειν, 810 

γνοὺς, ἀπολάψεις ὅ ὅτ, τολεῖστον δύνασαι, 
ταχέως: φιλεῖ γάρ σως τὰ τοι- 

αὖον" ἑτέρως τρέπεσψϑγαι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ, ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, 
ΧΟΡΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΟΓῸΟΣ, ΑΔΙΚΟΣ 

ΚΣ, 

3 ν᾽ 

ἀλλ᾽ ἐσ 

ὦ δαιμόνιε" 

ΟΥ̓ τοι, μὰ τὴν “Ομίχλην, ἔτ᾽ ἐνταυϑοῖ μιενεῖς" 

νι ἐλϑὼν τοὺς Μεγακλέους κίονας. 
τί χρῆμα πάσχεις, ὦ πάτερ : 

οὐκ εὖ φρονεῖς, μὰ τὸν Δία τὸν ᾿Ολύμπιον. 

ἰδού γ᾽, ἰδοὺ ΔΙ ΟΛΥΜΠΙΟΝ: τῆς μωρίας, 
τὸν Δία νομίζειν, ὄντα τηλικουτονί. 

υδπὶ 500 ]6εὶ ρ]ο588 : 

΄ώ. 

800. εὐπσέρων. ΕΑ]. εὐγενῶν, ἐπηρμένων. 

΄ 

ναὶ, ἄκων ἐπιαρέ- 

-- σῶν Κοισύρας. ΑἹ. ἐκ ταύτης γὰρ ἡ 

φούτον γυνὴ κατήγεσο. Ιῃ τηθοὺ: ἔκ 

φσούτης τῆς Κοισύρας ἡ τούτου γυνή" καὶ 
διὰ τοῦτο εὐγένιζεν ἑαυτήν. ΨΊάΕ ποί. δά 

ν, 48. 

809. ἐξελῶ. ΟἹ. ἐξελάσω. 

δὰ Παῇῆ. 209. 
811. ἀπολάψεις. ὅδ᾽. ἵν, οοἀά, 6]. 

ἀποκέρδησον, ἐμφορηϑῆς. Δ α]ρο ἀπολέ- 

γΙὰς μοί. 

Ψεις. γι4θ δυϊάδηι 1ῃ ἀπολάψεις. 
Ηϊΐς δὐΐοπι Ἰοοι8 516 ᾿δτο ρα ΠΡ ΘΓ 

ὨΘΟ6858 6δί. 
σὺ δ᾽ ἀνδρὸς ἐκατεληγμένου, 
καὶ φανερῶς ἐ ἐπὶ δοβεεϊην 

γνοὺς, ἡότων μὰ ὅτι τὐλεῖφον δύνασαι, 

σαχόως" ἀγα; 

Οὐάο μξθὸ θβί : σὺ δὲ σαχίως ἀπολάψεις 
ὅφι τυλεῖφξον δύνασαι ἀνδρὸς ἐκεπληγβεένου, 

καὶ φανερῶς ἐπηρμένον, γνοὺς οὕτως ἔχοντ 

αὐτὸν. Τ|11π, ἡ πᾶπι δάρτγα ροβαϊ, 415- 
(ποι !οπθ 1} ΦΧ θΘ εν σοάά, οἴμποβ, 1«- 
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Φε. 

Στ. 

τί δὲ τοῦτ᾽ ἐγέλασας ἐτεόν: 

99 

ἐνθυμούμενος, 820 
ὅτι παιδάριον εἶ, καὶ φρονεῖς ἀρ χοϊμᾶ: 

ὅμως γε μὴν τρόσελ")᾽. ἵν εἰδῇς, πλείονα, 

καὶ σοι φράσω που » ὃ σὺ μαϑὼν, ἀνὴρ ἔσει. 
ὅπως δὲ τοῦτο μὴ διδάξεις μηδένα. 
ἰδού: τί ἐστίν : 

πος ὦμοσας νῦν ΝΗ ΔΙΑ. 
ἔγωγ. 

ὅρα γοῦν, ὡς ἀγαϑὸὺν τὸ μανϑάνειν. 
οὐκ ἔστιν, ὦ Φειδιππίδη, Ζεύς. 

αἰβοῖ, τί ληρεῖς ; 

τίς ᾧησι ταῦτα; 

4109 δὐπιοάαμι ρογρίοας οἵ Ἰυχία οδπ- 
Ρ86 Ἰἰοσαπ ἱπίογργοίαϊαν 56} 0] 1565. [ἢ 
οοά. Βονίρίιπ ἀπολάνψεις. ΟἸο588 : ἐκ- 
πεπληγμένου, ἐξεστηκότος καὶ ἄγαν τῦρο- 
Θυμουμένου. ἐσ'ηρμεένου, ρμεεπεώρου καὶ ἕτοί-. 

΄-͵ ,΄ δ ΄ 2 

μου τᾶν τσοιήσειν ὃ ἄν κελεύης. ἀπολά- 

Ψεις, ἀποκέρδησον. ΘΟΠΟ]ΙΟΠ : οἱ λέγον- 
σες τὸ γνοὺς, ἀντὶ σοῦ αἴσθησιν λαθῶν, 
. ν " ΄, ἌΝ, ᾿ ἵν τὴν γενικὴν συντάξωσι, ληροῦσιν. ἔστι 

γὰρ αὕτη ἡ γενικὴ τορὸς τὸ ἀπολάψεις, 

οὕτω" σὺ δὲ ἀπολάψεις καὶ ἀποκέρδησον 
Ἷ. -. “Ὁ ’ 3 Ν ΕῚ 

. σαχΐίως ὅτι τολεῖσσον δύνασαι ἀνδρὸς ἐκπ’- 
σπληγμένου καὶ φωνερῶς ἱπηρμένον. εἶτα 

ὕστερον ἐπαγάγης αὸ γνοὺς, ἀντὶ τοῦ, οὕσως 

ἔχοντα αὑτὸν νοήσας. ἔστι δὲ τὸ ἀπολάνψεις 

ἐνταῦϑα ἀντὶ τυροστακτικοῦ, δείκνυται γὰρ 

Σωκράτης ὃ Μήλιος, 

καὶ Χαιρεφῶν, ὃς οἷδε 
Ἃ 9 5 ΩΣ .“ “ 2 ’ 

σὺ δ᾽ εἰς τοσοῦτο τῶν μιινιῶν ἐλήλυϑας, 
φῳ "» 595 [4 ἢ - σω 

ὥστ᾽ ἀνδράσιν πείϑει χολώσιν ; 

ἀλλὰ τίς ; 

Δῖνος βασιλεύει, τὸν Δί᾽ ἐξεληλακώς. 

ἴσϑοι τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχον. 

880 
τὰ ψυλλῶν ἴχνη. 

» , 
εὐστόμει. 

ἐκ τῆςφ ΤΥ ΩΣ ὅτι τοῦτο αὐ Νεφέλαι 

αὐσῷ ἐσιτάσουσιν. 

824. ὅπως. ΟἸοβδβᾶ βιιρρ]οὶ δρα---διδά- 
ξεις. Ῥεγρθιπηι νυ]οὸ διδάξῃς. 

827, ἀλλὰ «τίς; Τὰ πριν, ἀλλὰ 
’ 

σι; 

880. Σωκράτης ὃ Μήλιος, ϑοογαΐοπι 

Διβθπίθπβθι ἔπιῖ588. οοπβϑίαί, ΜΕ] πὴ 
δὴ. νοσᾶΐ (ὐΟΠΊΪΟι8, ᾿πη 16 58 ΔΒ θυ 

Θ0}} 6556, τί Πίαροταβ, 4] Ν6]15 ογαΐ, 
835. πείθει, δῖος. Α, Ο. Α11}} πορ] θοία 

Ατεΐδα ἐθυιηἸ δ ί]οΠ 6 τσείϑ φ. ῥιδαμὲ εϑὲ 
56η5115, οἵ {πο ΠΠ1πτὴἃ ρ ἢ τ 4518, [ἴὰ αἱ αὐὶν]β 
1π.0]Πρ 8} πο} Δ]Π6ν ἃ ροξδία βου] ρο- 

880. Επονα ἰαπιοη οἰ εοἀά, ἴῃ 
41} οσ Θ θατον σσείϑ ων, 6 απο γφίογ- 
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καὶ μηδὲν εἴπης Φλαῦρον ἄνδρας δεξιοὺς, 
καὶ νοῦν ἔχοντας" ὧν, ὑπὸ τῆς Φειδωλίας, 

ἀπεκείρατ᾽ οὐδεὶς ττώποτ᾽, οὐδ᾽ ἤλείψατο, 
οὐδ᾽ ἐς βαλανεῖον ἦλθε λουσόμενος. σὺ δὲ 

ὥσπερ τε)νεῶτός μου καταιλούει τὸν βίον. 
ἀλλ᾽ ὡς τάχιστ. ἐλ) ῶν ὑπὲρ ἐμοῦ μάνδανε. 

τί δ᾽ ἂν παρ᾽ ἐκείνων καὶ μοῖγοι χρηστόν τις ἄν: 840 
4 Φ  ΄7ἠἦ}Λἁ » 5. 9 ε , 
ἄληϑες; ὅσαπερ ἔστ᾽ ἐν ἀν) ρώποις σοῷαά. 

,ὔ ΩΝ ε 3 ν Χ Φ , 
γνώσει δὲ σαυτὸν ὡς ἀμαδὴς εἶ καὶ παχύς. 

ἀλλ᾽ ἐπανάμεινόν μ᾽ ὀλίγον ἐνταυϑοῖ χρόνον. 
ἴμιοι" τί δράσ χρα  ρονοῦντος τοῦ πρατρός : οἴμοι" τι δράσω. τταρα φρονοῦντος ρὸς : 

, ἣν “Ἂς 9 Ν . 

τούτεροι τ αρανόιοαιῖς αὑτὸν εἰσαγαγὼν ἔἐλω, 

ἢ τοῖς σοροπηγοῖς τὴν μανίαν αὐτοῦ φράσω : 

5 Υ̓ 

αλεκτουονᾶ. 

ἀλεκτρυόν. 

" “ὰ " Α ΄-« 

μή νυν τολοιπόν. ἀλλὰ τήνδε μὲν καλεῖν 

καλῶς γε 

ΝΥ ᾿ “ , γῳ 3 Ὁ ΄ 
φέρ᾽ ἴδω, σὺ τοῦτον τίνα νομίζεις : εἰπ᾽ ἔμοοι. 

δὲ ’ 

ταυτηνὶ δε: 11" 

9 7 7 ᾿ “" 
ἀμῴᾷω ταῦυτὸο. κοαταγελαστος εἰ. 

800 
᾽ ᾽ὔὕ Ἁ 

ἀλεκτρύαιναν' τουτονὶ δ᾽, ἀλέκτοροι. 

{πῸ βοοιοη τὶ Ο, αποά [460 ργοΐδγο, πὲ 
ἐοοσιπηθη 511 τοι ]ογαμ ΟΠ 115 1Π 

ΦΧΡΊ ΤΟ ΤΙ αἴ 5 1} 6 Ὁ 1551 015 ᾿ϑοῖ Το ΤΡ 115. Οὐκ 
ἔσπι σὸ τσείϑειν ἀντὶ ποῦ τοείϑεσϑαι, ὥς σε- 

νές φασιν, ἵνα σὴν δοσϊ κὴν συντ άξωσιν. ἀλλ᾽ 

ἔστιν ἡ ποιαύτη δοτικὴ πυρὸς στὸ ἐλήλυϑας, 

οὕτω" σὺ δὲ εἰς ποσοῦσον σῶν μανιῶν ἐλή- 

λυϑας ἀνδρύσε χολῶσιν, ὥστε πεείϑειν αὖ- 

τοὺς σέ, τουτέστιν οὕτω φῆς αὐτῶν μανίας 

μετίσχες, ὥστε καὶ τοείϑειν σε τοερὶ τῶν 
Μα]τὸ ἐμ ο  ς ογαΐ πσεήϑειν ἴῃ 

τσ είδϑει δι πταγθ, πα πὶ ἰπία ΘΧ ΘΟρ ΓΑ γ6.᾿ 

808, ὥσπερ σεϑνεῶπος μου καταλούει 

σὸν βίον. δῖος Ιορ πάν 6556. ΠΟΙΠῸ ΠΟΙ 

νἱάδγε ροϊοναί; οἱ 1τία ΒΟΙΙρΡΙ ΠΏ δδὲ ἴῃ 

ν ΜΠ 
μαπταίων, 

ἀλεκτρύαιναν ; ταῦτ᾽ ἔμαϑες τὰ δεξιὰ, 

πιο γ. ΤαΥΡΙ ΟΡ 1ῃ ΣΡ ΥΟββὶβ οἱ αιμῆ!- 
οδὐ νΘΥ51}5 Ο» ἀπανηπι νο απ {Γἢ ΠΒΡΟΒ] - 

(οποπι, κωσαλούει μον. 6]. δὰ καταλούει, 

δασανᾷς, ἀφανίζεις. 

841. ὅσαπερ ἔστ᾽ ἐν ἀνθρώποις. δὶς 
Τη Α. (Ὁ, ἐσσὴν ἀνθρώ- πλοῦ. ΠΓ νὩ]60Ὸ. 

σοῖς. [π Β, ὅσα τσαρ᾽ ἀΆΜΟΑΝ σο- 

φά, 

845. τοότερα. ψηϊσο αὐτοα 6Ἰο5- 
828 : εὐαρανοίως, τσαραφροσύνης. εἰσαγα- 

᾿ Χ τῇ γῶν, εἰς δικαστήριον. ἕλω, νικήσω, λαξῶ, 

Τῃ (Ὁ, 

τοῖς νεκροϑάσταιῤ' ἄξια γὰρ ϑανάτᾳ πράς- 

χει. 

Βουίρτα) ἐλῶ, σοῖς σοροπσηγοῖς, 
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εἴσω ταρελ)ὼν ἄρτι παρὰ τοὺς Τ᾽ ηγενεῖς ;: 
χ᾽ ἅτερά γε πόλλ᾽ ἀλλ᾽ ὅ τι μάϑοιμ' ἑκάστοτε, 
ἐπελοαν)ανόμην ἂν εὐθὺς ὑπὸ τολήϑους ἐτῶν. 

.“, ΄ 

διὰ ταῦτα δὴ καὶ ϑοιμάτιον ἀτώλεσας ; 
ἀλλ᾽ οὐκ ἀπολώλεκ᾽, ἀλλὰ καταπεφρόντικα. 

Α δ᾽ 9 ξά “ ’ “3. ἢ ᾽ 

τὰς δ᾽ ἐμδάδας τοοῖ τέτροῷαφ, ὦ ᾽νόητε σύ ; 
" ; ' ΄ 
ὥσπερ Περικλέης, εἰς τὸ δέον ἀπώλεσα. 

δον ῆος υδ,. 50 , ) 53 » κᾳ . ἀλλ᾽ ἴϑι, βάδιζ᾽, ἴωμεν. εἶτα τῷ πατρὶ 860 
[ 5»; 3. χὰ ἌἉ πρει)όμενος ἐξάμαρτε' κοίγω τοι τοτὲ 

ἊΩ , , " οἶδ᾽ ἐξέτει σοι τραυλίσαντι τοιϑόμενος, 

ὃν τορῶτον ὀδολὸν ἔλαδον Ἡλιαστικὸν, 
ον ὦ γ , ει, μ ὅτ᾽ ἐποιάυνην σοι Διασίοις ἁμαξίδα. 

853, Γηγενεῖς. ϑαδοῖ. 9. Τηγενθῖς 
Ε ν “ ε ψν ς - ΄ὔ 

αὐτοὺς καλεῖ, ὡς ὑπὸ γῆν διατρίθδοντας, 
“ , 50 Δ 2 (: ᾿ ΄ ὠσπερ μύας" ἢ ὡς ἀσεδιῖς καὶ ϑεομάχους. 

σοιοῦτοι γὰρ ἦσαν καὶ οἱ γίγαντες. 

8δ5. ἐπελανϑανόμην ὧν εὐθὺς ὑπὸ τολή- 
Ὅους σῶν. 516 π|6115, αἱ ᾿Π 0 6551. [}ἢ 
πιθπιῦν. ἐσελανθανόμην εὐθὺ; ὑπὸ τολή- 

ὥους τῶν ἐτῶν. ὅὍ΄6 οἰϊδηι ἄτι 8}}1 1 6- 
δ᾽]. πἰδὶ φῃιοά ἀγίϊοι] απ σοῦ ἃηΐο τῦλή- 
ὅλους ᾿Ἰῃϑοτ ηΐ, πηϑένγο τὑϑοϊα πα ηΐθ, 

Οοα. ἐπελανϑανόρην ὧν εὐθὺς ὑσὸ πλή- 
οϑοὺς τῶν ἐτῶν. ῖ 

857. καταπεφρόντικω. (]. σοῖς ᾧρον- 
σισσαῖς ἀἄφηκα. 

858, τέτροφας. Ἰπορίε ο]οβδθθ, καςέ- 
φαγες, ἐτράφης: Οομο. 

681, τὰ δὲ κληρωτήρια τυοῖ σπρέψεις " 

480, 665. τσοῖ τρίπεται δὴ πειτα τὰ 
χοήματα «τἄλλα: Οοάά4, πυΐθιη ΟπηΠ 68 

οἱ δά , νϑίθιι65 Πα θθηὶ σέτροφας : ἵκ πι- 

βί6ι118. Πθϑοῖο ππάρ, σέτροπας. 
859. ΡΙαϊανο 8 ἴῃ. Ῥογοΐα ἢ. 965. 

σοῦ δὲ Περικλέους ἰν σῷ σῆς στρατηγίας 
3 μὴ Ὡς ’ Μεγ 
ἄσολογισμῳ δέκα ταλάντων ὠναλωμῶ 

γράψαντο;, ἀνηλωμένων εἰς τὸ δέον, ὁ δήτεος 

ἀπιδέξατο, μὴ τολιυσραγμονήσας, μηδ᾽ 
3 , Ν ᾿ 75ς ἰλέγξας «ὃ ἀπόῤῥητον. 

9 ἃ τρέπω. 

Οοντη ροι ἀϊ8 

δαϊομ μος οσῈ θυ οὐ θα 5. ἴπ- 

5ατηΐα [6 γα} ἰρίὰ μοι αἶα, 

ι 
869, σραυλίσαντι ποιϑύμενος, ῬεΥρθ- 

τᾶτι οὐδ ἀν οὖ γα! οὉ, τοεικλόρδενος) ατοά 
πιθι ἰ)5 πὶ 6556. 1ρθᾷ ΠΙΟΡῚ γαϊο ον ]Π- 

οἷὲ ; τορρεπῃν Γαἷ: 6 βυρθυίοτο ψνΘΥβι. 

Τη 15 ΤὈγηλ15. ΘοΙΗΙηπ η4 15. γα π θη 5- 

51 ΠῚΤΠῚ5. ΕἸ ἃ ΠΟΥ Ὁ ΠΔ ΘΥΡΟ, 

(οάά. οἰϊαια, πὶ 

ἱπιρ 858], τούτου ᾽πριώμην, 561ι16 8 ἢι15 
ἃπίο. 1ΤΠπὰ 6 ϑυϊάα τοροηθηάμ 6558 

Ρογθ τηοπιϊ Βοιατοιι5, σα] πράμιῃ 

ἀυβοι]ανοίαν Βοισίθνιβ) π6. αυΐάρπι 

1Π1π|8 πιριηϊηϊ, Βυϊάθ ποία Ὡς δβέ: 

ἁμαξὶς, εἶδος τυλακοῦντος, ἦν νῦν κοπ' σὴν 

864, ὅτ᾽ ἐπιριώροην. 

φαμέν" Σύμμαχρος δὲ, καὶ φὸ μιπρὸν ἁμο- 

ξιον, ᾿Αριστοφάνης Νεφέλαις" ὅτ᾽ ἐστριό- 

μὴν σοι Διασίοις ὡμαξίδωα. φούπσου παῖαπιηῃ 

68: δχ ρ]οββθιυαίθ ᾿μ θυ! πεατὶ, 4ποά 
ΒΟΡΙΡΒ6ΡΊ Δα 15 δὰ σγηίαχῃ 

ἀϊο πάλῃ. 

οχρϑ- 

Τιοουῖϊο δϑι Αἰ οἸββί πα; ὅσε 

ἐπριάμην σϑι ὡμαξιδα, ὃν πσρῶτον δοολὸν 

ἔλαῦδον, ρ᾽ὼ ὀξολοῦ, ἕν τορῶτον. δὶς Ποτα- 

{18 Θ΄ Θγπ), 11. 9. 89, (ἱιἼιι5 οαογεπι οἰοὶ 

πεητιθαϑ }6ΥΓὉΥΥ 6--τοσογηιι ἴρ56. Οἱ διὰ σανεἰὶ- 
θιι5 ἐγιδιλια! ; Ῥτο ἡπϑβιλίίαί οἰθυ τι, ουι)ιι5 ὅκα. 

ΒΕ ΝΟΤΙΒ. ΒΈΝΤΙΕΙ, Μαρῖ5 Θρροβὶϊὰ 

Βυηῖ δῖα ]Δυ1) ἴῃ ΜΙ Θπ ον. 11. ᾧ. 

ΘΥΜΝ 

Ναιιπιαπιν ΠΠ πη, ἀπο ην πὶ ἀμ δῶμ, 

ΡΟ] ΠοΥτι ἦν ἄν, 
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ΚΟ Ν ῦα “ , δ ) 
Φε. ἢ μὴν σὺ τούτοις τῷ χρόνω ποτ᾽ ἀχϑέσει. 

Στ... εὔγ᾽, ὅτι ἐπείσϑης. δεῦρο, δεῦο᾽, ὦ Σώκρατε δε )γ΄: 9. δεῦρο, ὀευο΄. ὦ ρατες, 

. ἔξελ)᾽. ἄγω γάρ σοι τὸν υἱὸν τουτονὶ, 
3 9. 5 , 
Οὐοντ ἀναπείσας. 

37) 

νηπύτιος γὰρ ἔστ᾽ ἔτι. 
καὶ τῶν γε πκρεμιοιϑϑ ρῶν οὐ τρίδων τῶν ἐν ἀδε. 

Φε. 

Σω. 

3.ϑ ᾿ ’ 3, ΟῚ 

αὐτὸς τρίδων εἴης ὧν, 
5 , , 

εἰ ρέμα! γξε. 
3 ς ὔ “ Α »“- ῈΚ “4 

οὐκ ἐς κόρακας ; καταρᾷ σὺ τῷ διδασκάλω. 

ἰδοὺ ΚΡΕΜΑΙ. ἐς ἠλίϑιον ἐφθέγξατο, 
Ἁ »“ [4 Ἃ 5 

καὶ τοῖσι χείλεσιν διερῥυηκόςσι. 

πῶς ἂν μάϑοι ποῦ οὗτος ἀπόΦευξιν δίκηι ς 5. ς 719. 
“ ων [4 χῳ “ 

ἢ κλῆσιν, ἡ χαυνωσιν ἀναπειστηρίαν ; 
“ 3 ᾿Ξ 

καίτοι ταλάντου τοῦτ᾽ ἔμαϑεν ὝὙὝπέρθολος. 

Στ. ἀμέλει, δίδασκε. ϑυμόσοφός ἐστιν φύσει. 
3 4 ἤ “Δ. 

εὐθὺς γέ τοι, παιδάριον τυννουτοὶϊ, 

0 θᾶ, 5ὶ βαρῖδβ, ρογαυϊ ΔΗ ΘΥΥ] 

“1101. ; 
ὕθ᾽, δἱ ροῦν 71}4πυτ Ἰθούβαιῃ [οι ββεῖ, 

οογγαρία [α856ὲ 6] Θρ᾿α ΠΕ5 Ἰοου ἢ }8 τ 6- 
“τι 585 : 15 ΘΠ επιοηπαθ)αΐ, πιπιηιο ἱἰίο. 

Νοβίον ἔγϑ. 408. , 
ὦ χρυσογχιόε, τὸν ὅρμον, ὃν ἐπεσκεύασας, 

ὀρχουμένης μου «ἧς γυναικὸς ἑσπέρας, 

᾿ἡ βάλανος ἐκπέστωκεν ἐκ σοῦ σρήμωτος. 

ΡΓῸ σοῦ ὅφμου ἡ βάλανος. 

869. καὶ τῶν γε κρεριαϑϑρῶν, ῬατντΟΏΪα πὶ 
1π56 1.8], Πα Πα ηἴα πηϑίγο, πρεροώϑρα μ18- 

ἀἴαπὶ σοΥρἷτ, Βαρτγα 918, 

᾿ Φέρε, τὴ χὰ οὗτος δυσὶ τῆς κρεμώϑρας 

ὥνηήρ:: 

870. αὐτὸς τρίδων, 85 ὅτπιο ἘεοΊ], 

Ῥδπ8 οπηἶβϑο, 4064 γψα]ρῸ ᾿πϑογίἑατ, μγο - 
ΠΌΠΙΪΠΕ, σύ. ἴῃ Ὁ. ροβὶ ἀχϑέσει ν, 865. 
5661 1π| 516. 1116 Ἰὰ στα πε ΤΠ ἀϊ οἷο ν 6 5118 

905. αἰδοῖ τουτὶ καὶ δή, ΤΑΡτατῖτ5. «αἱ 
σοάτϊοοϑιῃ ἢ{{ πὴ Θεοῦ ρ5᾽:, ἄτιο []1ὰ 80- 

οἸοτυρὶ βίμα} ἢ ρΓ ἀθη5. νου, ἀπ 6 
ἀαγαπὶ μὰριπανιαι 66 ἔδοίι5. 

872, ἰδοὺ κρίμα" ὡς---διο. αὐ πιοίεὶ 

μὴ 5 ’᾽ “ 2 Η͂ ἐπλαττεν ἔνδον οἰκίας, ναῦς τ᾽ ἔγλυφεν, 

“πογηδπι βου ρίμιη ορογίαϊ, Μ ]Π0 0 ἰδοὺ 
κρέμαιό γ᾽. ὡς--- 

879. διεῤῥυηκόσι. ΑἹ. διακεχηνόσι. 

877. ἐστιν φύσει. 816 66. πιριηὮ ", 

γυ]ρο, οἰδιιἀϊ σα ηΐα νοτβα, ἔσσι φύσει. 
878. τταἰδάριον τυννουτοῖ, Μα]6 5ετῖ- 

Ῥίτπι ται δώριον ὧν συννουτονί. 

Ϊη οοά. Β, παιδάριον συννουτοῖ, Οἴπ 550 

ραν οἱρίο. Θαϊά τη Ο, γϑρογιαΐαν, ὁ - 

δοιίναγθ᾽ πο πιϑιιϊηϊ: ψόγατα. ργο 8 Ὁ 1}6 

65} ἴῃ 60 Ῥατγιοῖρί πὶ 6888 θαυ τὰ, 6 6- 

ΠῚ ΠαΠπὶ δϑἱ συννότοῖ, απο ρτοίονί δἰϊατη 
Ψψαῖ. (σά. φυννοῦτον οἰ τυννοῦτο 11: ΤΟ. ΓῸ 

ἀϊσαπε ΑἸο] ροδία, υἱ ταυτὸν εἴ σαυτὸ, 
σοσοῦτον, τοσοῦτο. [Ι͂Π ᾿ἰΞ[15 ν ΡΆΓΑΘΟΡῚ- 
οαπι 68., ῥοδεβηιθ πηαχῖπιθ,) Ὁ] ρτο- 

ἀπο 5.}1ὰ θὰ Ορι5 δϑὶ, σοι πη οϑΐ, 
80] υἱπ5 δεϊαπὶ ογαι!οηἶβ ΒΟ ρου! 8 
ον δι! ρῃοηΐαμ), 8684 συννουτονὶ δοοιιβᾶ- 
αἰνὰ οβὲ β᾽ Πρ] αγὶβ τη 5 6. 1] δΘ ΠΥ Ἷ8, 

π6ς6 νἱάρο, οὐὐν 14 1 πϑιΐνο ραΓρθίη0 
Δα} ϑυ]ηῖ, ἢ δ π| 8:8 06 ΟσΟΙ ΓΙ, {πη 

ὉΠ τ150}} 6586 Ροββὶΐ, απο ΠΟΙ δ᾽ 618 

ΡυΏΘΙΟΙ ἀἰτοῖὰ ἤογηια σύννοωτοῖ, 



ΝΕΦΕΛΑΙ. 

᾽ἊᾺ ἁμαξί δας τε σκχυτίνας εἰργάζετο, 

. 03 

880 

καὶκ τῶν σιδίων βουσί  χουὲ ξ ἐποίει, πτῶς δοκεῖς. 

ὅπως δ᾽ ἐκείνω τὼ λόγω μαθήσεται; 

τὸν κρείττον᾽, ὅστις ἐστὶ, καὶ τὸν ἥττονα, 

ὃς, τἄδικα λέγων, ἀνατρέπει τὸν κρείττονα" 

ἐὰν δὲ μὴ, τὸν γοῦν ἄδικον τάσῃ τέχνῃ. 
Ὶ “ [ω [4 

αὐτὸς μαϑήσεται παρ᾽ αὐτοῖν τοῖν λόγοιν. 
“ “ [ 49. ὦ 

ἐγὼ δ᾽ ἀπέσομιαι. τοῦτο γοῦν μέμνησ᾽ 7) ὅπως 
ΌὌἮἝ [4 

-σρὺς τοάντα τὰ δίκαι᾽ ἀντιλέγειν δυνήσεται. 
(λείπει τὸ μέλος τοῦ Χοροῦ.) 

χώρει δευρὶ, δεῖξον σαυτὸν 
τοῖσι ϑεαταῖς, καίπερ ϑρασὺς ὦν. 

ἴδ᾽ ὅποι χοήϑεις. πολὺ γὰρ μᾶλλόν σ᾽ 

890ὺ 

"» Ὁ“ , ΝῊ 9 .- 

ἐν τοῖς πολλοῖσι λέγων ἀποόλω. 

880. ὡμαξίδας τε. 8516 Β. Ὥ. Μίΐπιυ5 
θεηδ ναΐρὸ ὡμαξίδας δὲ --- 

881. τσῶς δοκεῖς. Μιάο αὐ ΡΙ, 742. 

884. οήϑαιη ἢ πὸ. πὸ σατθηΐ ν]- 

δὶ ΠΡΌ τὶν, 6 ᾿πθη} τ. οΓ ΘΟ Π66 τη80 τΘ- 

ἴὰ ἴος 11ἃ βου ρίαϑ,. 650 τι ΘῈ Πὶ 

ἴῃ πηθη ι΄. πιθηοβα ὠνατρέ- 

Ροβι!. 

ΘΧΒΙΡαΪ : 

σειν, 

Ηΐο νϑιβ ἴῃ οί χίῃϑ. 56116) 5110 

Ἰοοο δὲ Ἰοιϊάθαι Πἰονὶς βοιρίιβ Ἰαρτίαν 

1 σδοα. αὐ Θ᾿ πὶ ΘΧΠΙθαΪ. 

886. μαϑήσεται. Ε]. 

δεῖ μαϑεῖν. 

γνώσεται ὅνφινο 

887. σοῦτο γοῦν μέμνησ᾽. Ῥϑ1ὸ ΠΙΘΙΠΌΓ, 

Ψυϊρο τοῦτο δ᾽ οὖν. Δ ο15. 5εη. τὰ δί: 
καιῶ, 7ι5ἴα ; 60 56Π81:1, 410 ΤΟΥ η1115 

ῬΠΙοτηι, 11, 1,49, 

Δα αὐϊβαπαιη ἡπ 6Χ. δϑῖ, ααΐ ροβϑὶϊ 
ΠΟΞΟΘΓΘ 

᾿ Δ. }ι518.. ὉὈὲ (6 νον 0 10- 

Βρομά δε 

ΕΣ " 7 “ 
ἀπόλεις συ; τις ὧν; 

λόγος. 

ἥττων γ᾽ ὦν. 

ΠΣ σε νικῶ, τὸν ἐμοῦ κρείττω 

889. Ῥοκὶ ἤππα ψΟΓΒΙ ΠῚ γθοΐθ τη0- 
δαιθγα πη! ρου 1 δἀϊοτθ5, ΟΠΒοναμ 4]1- 

αὐτά Ἰηίθγο  αἶββθθ, αποα ᾿Ιθνανογα πε 

οὐρὰ αὐ πὸ5 ποὺ μβοϑιίνθηϊ. δοη!οεξ 
ἀδεβϑί δη βίγορ μα, 5 ΓΟ ρ νθΕ τεβροπάβη8, 

. τι περὶ ν, 804. 

891, ὅποι. Θ΄ πηθη} τ. ἴ'π 8 
ψΘΥΒ15 ἀἸρ 6511 51 αὖ 605 ἜΧΕΙ θαΪ ; ἰά 

Εδύ ῬιΟΠΟΠΘΠ) σ᾽ ΡΥ]ΟΥ γΘΥβΙ ΘΟ] 60η- 

ἀὐἰραία. [Ι͂}ἢ Β. Ὁ. ὅπη. 

ὅσοι. (ά. ὅπη. ϑ8ὶς βιιριὰ 8ὅ8. «σῇ 
πίτροφας. Νοιι5 οἴϊαπι ἶς οἱ Β. ριθ- 
ἔθυε ιηΐ ὅπη. ϑαπηΐ δυΐοιῃ ἰδία γοῦθα οχ 

Ἐαν!ρΙ 418 Τ ΘΙ ΟΡ] ἀθβιι να, τ 46 ἸοΟἰ πὶ 
ῬΙοῦθε ΘΟ ΠΟ] 5165 : 

ἴϑ᾽ ὅποι χοήζεις' οὐκ ἀπολοῦμαι 
τῆς σῆς Ἑλένης οὕνεκώ. 

Ῥιοπομιοὴ σῆς τπὰΪθ ΟἹ 8551) ᾧὉ]} 1ἢ 

 πιβρναν" δ  10}}6. 

892. ἐν χοῖς τὐολλοῖσι, ἋὮἱ, 

πολλῶν. 

ἣν 
ἐνώσιον 



, , .- ᾿ 
, ᾧΦάσκοντ᾽ εἶναι. 

δ. » ΄ τοὺς ἀνοήτους ; 

[4 

τὰ δίκαια λέγων. 

[ ἃ ἱ “ 

τί σοῷον ποιῶν : 

3 
οὐ κ' 

3 ῳ δῇ 

ἀπολῶ σε κακως. 
93 Ἁ ’ ον φᾷ 

εἰπε, τι σποιων ; 

ΑΡΙΣΤΌΦΑΝΟΥΣ 

’ 

γνώμας καινὰς ἐξευρίσκων. 
ταῦτα γὰρ ἀν)εῖ διὰ τουτουσὶ 

ἀλλὰ σοφούς. 

- ϑ 

ταῦτ᾽, ἀντιλέγων. οὐδὲ γὰρ εἶναι 
πάνυ φημὶ δίκην. 

φέρε γὰρ, ποοῦ ᾽στιν; 

πὡς δῆτα δίκης οὔσης, ὃ Ζεὺς 
Ἅ} 3 , Ἁ Ψ, 7 “ 

οὐκ ἀπόλωλεν, τὸν τρατέρ᾽ αὑτοῦ 
Ὁ 7 
οησας : 

ῥόδα μ᾽ εἴρηκας. 

Ἅι. 

896. ἱξευρίσκων. ὅ|ς Δ. Β. ει, υἱ 

Ρυϊβος δάτι, πὰ ει ἐφευρίσκων, πη] [651 
πηοπήὰ, ἈΚιιβίθγαβ μι δῖγο ΘΟΠΒ.} 68, 6 

σοΠ)δοΐα, Θδη 16. 58 {15 ἱπορία, ἀδάϊϊ 
γνώμας καινὰς μὲν ἐφευρίσκων, ϑεἃ ἴῃ 

ποῖϊβ πιοηἷϊΐ ε αϊΐ. οοαΐοα Ιερμια 

6558 γνώμας καινὰς ἔξευρίσκων. δαϊη 

φυϊά ἔεοἷι ἔαπρῖμβ 116 Τ᾽ Γὰ 551 ΠΥ πῈ15 ὃ᾽ 5] 
γϑὶ πὴϊ πἴ πηι) βαρ δβοῖ, ἰδίαν Ν᾽ ἀΓΙσδΪ 

οοὐ. δου οθθιν γ ρΟβ 1586 9 ἃΓ ρ ΒΟ ΓΕ Πι 

οὐϊιϊοπιτν τθϑ νά οβαπι ἰθοϊθηθην μγ8- 
ἀ]1τς μδ 6 ἀπ αιτ8 1. πότα]α, καινὰς ἔφευ- 
φίσκων. Πα οὐὠΐει. ενἱϑέι ;Σ πῆ, καινὰς 

530 οὦ Ν Ἀν ἢ.» αἰδοῖ" τουτὶ καὶ δὴ 
“ὌΝ Υ̓ δος πν τὰ 

χωρεῖ τὸ κοικόν" δότε μοι λεκάνην. 

τυφογέρων εἷ, κανάρμοστος. 
7 " 3 γ᾿ 

καταπύγων εἶ, καναίσχυντος--- 

ἀλλ᾽ ἀνατρέψω οὐο 

οὐκ εἶναι Φης ; 

Ἁ ““Ὡ ὦ 

σαρὰ τοῖσι “γεοῖς. 

καὶ βωμιλόχος--- ϑι0 

μὲν ἐφινρίσκων, τὸ ρμοδίεα. Ὁ ΠΟΙ ΠΏ], 

41] 86 Ανἱἰϑέορμαπὶ θάθπάο ρᾶγοπὶ δ. ὶ- 
ἀταΐυβ 6δὲ 

897. διὰ τουτουσί, ϑ6[0}. διαθάλλει 
σοὺς ᾿Αϑηναίους, ὡς ἀδικίᾳ χαίροντας, τὸ 
δὲ δίκαιον τσαρορῶντας. 

903. τοῦ ᾽στιν: 8165 θθπθ βοιιρίυπι 

ἴη Α. Ὦ. Ῥεγρεδιᾶπι νυ]ρῸ τοῦ ᾽σσιν 
907. χωρεῖ. ΑἹ. αὔξει, τσροδαίνει. δότε 

(μοι λεκάνην. ΟἸοδθα Βιρμ]εῖ ἵν᾿ ἐμέσω. 
908. ΑἸοββθ : τυφογέρων, μάταιος γί- 

θῶων, κενόδόξος. ἀνώρμοσεος;, ἀηδὴς, ἀνεπί τή- 
δειος. 



ΝΕΦΈΛΑΙ. ὁ 

οὐδεὶς ἐ)ϑέλει τῶν 

Ο18. μολύδδῳ. ὕοηο. 1110. μολυῦδο- 
χοήσωντας. Ναΐρο μολίδδῳ. 

916. διὰ σὲ δὲ φοιτῶν. Β.α515 δβῖ ἃηδ- 
ρΡῶβηοα, αὶ ΟὈβαῦν 88. ργοοοΙθ υϑπιδί!- 
Οὐ, ἐδ ρου δι15 πα ρεβίο ρθ θπ), 1 6Ιἢ 

Γτι βίη 6 ἘΔ 1 6ῖ. Ἐπ], 809, 

ὑμεῖς δ᾽ ἡμῶν τοροσέχετε τὸν νοῦν---- 

Ῥουροναπι ἰὼ ἃ, ΟΟ, διὰ σὲ δὴ---Τὰ Ἐ. διὰ 
σὲ φοιτῶν. έειιβ δἰποθίδαι ᾿δοί οὐ θηι 

ΘΧΒΙθ δὲ, 

Θυοηὶ ἱπ ποία α πππο ἰοσαϊῃ οἰτανὶ 

νϑύϑηπι οχ Εα. 6083. ὑμοεῖς δ᾽ ἡμῶν τὸ ροσέ- 
χετε τὸν νοῦν. Βα Ὁ. Α. Ὠάύκετο, ουΐι3 

Ροβέ βιρθυίονεβ τηϑὰβ ΘΧΟΙβα 8, τὰ ρ. 1 

ποίὰαβ ρϑύοαγτο, τπϑπίοςε βοτὶ 015 ΨΊΒΕ9 

δϑί, ηδα ἀιθιίανὶ αὐτῇ τοροπεπάππι ἕο- 
ταί τυορόσχεσε. Νεῦιρο Ἰοποτανῖ ργθδα- 
Τδυϊξιπαίοσῦ ροάθπὶ ἴθ δηάρθβι 1} 
χοιϑαπι δἀπηϊ|. Ἐδηήθιη νοὶ ουτηδιη 

φορόσχετε, νυ ]ραίς τσροσόχετε Ἰάθιη 1116 
Θα πα ταϊε 1 πῇ) Γαδ α] ν. δὅ7, 

ὦ σοφώτατοι ϑεατοὶ, δεῦρο τὸν νοῦν τροσ΄- 
ἔχεκε. 

Τῇ ροδεϊβ δ᾽ τη χῖπι6 ἴῃ Αυϊθίορμαηθ ρᾶ - 

γῆι ἐκ δὐ οἰἑατ5 δἰ, απ Ἰοποτοῖ, με άθιῃ 
ἀγα γ ἃ ἀηἴθ συ] ]αῦαιπ οι 8] δοὐο8.} 

ὑδιγαϊη οὐγαια ὑὐοοπαΐσαπι ἃ ἀπ ογο. Ἐ- 
τηϑη δα ἡ ζιι5 δὐρο δεαϊ νϑυβὰ οχίπάθ 86- 

ΠΥ Ρ 

"εἰσ 1 σὸν 3ε | οἱσιν---εγϑον [ βυρσο] 

δέψην ] Παφλαγο ] νὰ. 

Ἐπιουδα τ ᾽δἴ6 οὐδ ἴῃ Εὰ. 519. 

καρε ] νη Διὰ | τοῦτ᾽ «] δρασε [ ταυτὸν 
Ι ὥστε [ καταγι | λων. 

κρίνεσι στεφανοῖς. 

141. 

[ἢ 

καὶ πατραλοίας. 

χρυσῷ τάττων μ᾽ οὐ γιγνώσκεις. 

οὐ δῆτα τρροτοῦ γ᾽-. ἀλλὰ μολύδδω. 
νῦν δέ γε κόσμος τοῦτ᾽ ἐστὶν ἐμοί, 

ρασὺς εἶ πολλοῦ. 

διὰ σὲ δὲ φοιτῶν 
ό 

νὴ Ων ες ΡΦ 
σὺ ὃε Ὑ ἄρχαιος. 

μειρακίων" 

δου! πιθ βαπὲ αριὰ Οοιμἴσυμ 411], απὶ 
ῬαΚεν ἈΠ συ] οροπὶ οΧβροοίδηϊ, ἃ 4υῖ- 
ἰν5 ῥϑ]0 ρθε λον αυΐνὶβ ἀπε δὲ: ππὰ- 
ππ. Μηιυ δάθο ἤθη οϑΐ, ὶ ϑῃιη 

ἰαπίορολθ ἴουϑῖνς Ἰη!ογ)θοίϊο φεῦ ἴῃ 
ὕΘΓΒΕ5 41. ροβ᾽ (ἃ, απ σα πτε5 ρα 5666 
Ὁ 605 516 Οσσανῖ Θχίτα νοϑα, Ηος 
ασασπαὶ ἰοάτα τἴγομθα ξοϊδηΐ, ἢ6 ἀἰση αι 

αηϊάθοι ὁνας ααοα οὐϑογναγοῖαν ἀά πῃ, 

ΑἸταὰ βροοιηθη θυ Κοεὶ ἔῃ ηῖθ- 
ἀτῖ5. Ῥον 15 δχϑίαϊ ἴῃ 6]0ὺ5 ποίᾷἃ ἃ 

ν. 984. αυΐ 516 ἔῃ ἀπ ατι}5. ΘἀἸ{, 6.6 Ρθᾶ- 
ζ : ᾿ 

ἡ Συλήνῃ δ᾽ ἰζέλιτε σὰς ὃδούρ" ὃ δ᾽ 
Ἥλμως. 

Β16. δυύθιη 116 δα δὐπὶ νϑύϑαπι : Θιμαγία 
8616 δϑὲ ρῃνγϊοϊιλιι8, φιιὶ ἰοοιώη ἴῃ ἤο εαῦῇ- 

πιλιθ ποθ παδεὶ. Τιορο σιν βοϊιὸϊ. ἐξέλες: 
σεν. Νίαπι ἰαπυθυύπι φιιαγέιι5 ἰοοιι5 Ῥεοιίατὶ 

φαϊϊοηα γέοὶριὶ, οὐ ὁοἰνοὶ. αὐ υ. 51 8, :εἰ βιιπὲ 
αἰϊφιιοί ἐποπερία ἵπ ἐϊα τταραθάσει. Ῥεου- 

ἸΠΑΒΙΒ. ΒΑΤΙῸ 1118. Ἰῃδρία τη πηρθυῖ 
ατνθοῦ! σοπηηιθπίπην οί. θυΐοειαν, 

παῖ δ] ἴοβ, {6 6 11} 1115 ἐπ το Ῥαναθα518 
Ῥτεθι θ5 5, 4π0 ὉΠ ογ απ οἱ νϑυσιβ {γὸ- 

ΟἰναΤοῖ 6586. θυ θθαΐητ, ἃ ἀδ τ6 ἴῃ 
ποία δά δὰπιὶ ἰοσυπι δρὶ. ΝᾺ ἐτὸ- 
ΕἰναἸου πὶ πηθίγι πὶ ἰδ π) θυ τη τθοὶρ᾽!. Ῥυοΐη- 

ἀθ νϑῦβιι 1118, δἶνα ἐξέλησεν, εἶνα ἐξέλινε 
βου θαύαν, τππρΊ ον οἱδπ ἀϊσα ἢ. [ἃ πΟῚ 

το πον δα Κα ἀβίους, αυαρνορίθυ, αὐ νοὺ- 

51} 5 Ὲ 5 ΘὨΤΆΓΘῚ, Γαν ετὰ. βαρ ρόβυϊ, 564 

Βα 15. ἸπϑιΠ| 86. ρα γι σα] 1 ψὲν αὐ δια ΠΟὰ 
τορορῖς δε  Ἰθνιβ, ᾿π ποία πμοδη5, ἐπ6- 
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Αδ. 

Δι. 

Δδ. 

Δ... 

ἈΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

καὶ γνωσϑήσει ττοτ᾿ ᾿Αϑηναίοις 
οἷα διδάσκεις τοὺς ἀνοήτους. 

αὐχμεῖς αἰσ χρώς. 

σὺ δέ γ᾽ εὖ τπρράττεις. 
[4 ῇ ’ ᾿ 8 4 

καίτοι τερότερὸν γ᾽ ἐπτώχευες, 

Τήλεφος εἶναι Μυσὸς φάσκων. 

ἐκ τοηριδίου 

γνώμας τρώγων Ἰ]ανδελετείους. 
ὦ μοι σοφίας; ἧς ἐμνήσϑης. 

ὦ μοι μανίας τῆς σῆς, τοόλεώς ὃ᾽, 

ἣ τις σε τρέφει 

λυμαινόμενον τοῖς μειρακίοις. 

τα": διδάξειν τοῦτον, Κρόνος ὦν. 

εἴπερ γ᾽ αὐτὸν σωπῆναι χρῇ. 

καὶ μὴ λαλιὰν μόνον ἀσκῆσαι. 

δεῦρ᾽ ἴϑι, τοῦτον δ᾽ ἔα μαίνεσξεαι. 

κλαύσει, τὴν Ὴνἢ ἣν ΤΥ ΤΑΝΕ 

παύσασϑε μάχης καὶ λαιδορῥαξο, 

ἀλλ᾽ ἐπίδειξαι, σύ τε, τοὺς ῤονεβοὺς 

ἅττ᾽ ἐδίδασκες" σύ τε τὴν καινὴν 

920 

9 0 

ἐγὸ εὶς σοπϑιιζιτα ἐνὶ, 51] βου θαῖαν ἐξέλει- 

σε. 64 916 πηϊπτ8 σοποῖάξ ΤΘΠΊΡΟΓ ΠῚ 
ταῖο. Ορεϊπηπὶ οἱ 5] σ θυ πὶ εβῖ, αποά 
6Χ ΠηΘ ΙΓ. ΤΟ ΡΟ. ΪΠη 115, ἐκλέλοιπε. 

918. καὶ γνωσθήσει τοοτ᾽ ᾿Α ϑηναίοις. 
516 τϑοίθ Β. Ο. 5165. δεΐαπι πηδπι 1. ἢΪ5] 
αυοά 1ῃ 615 καὶ Ομ ββιιπ 65, Ῥφϑβίπηδ 
σψυ]ρὸ γνωσθήσει τοοτ᾽ ᾿Αϑηναίοισιν. 

92, Τήλεφος. Ευτὶρ᾽άθπι Θοοιδί 5. ἃ- 
τηϊο απ), 5.04 1516 Ῥἢ]]ΠΟϑορἾΘ ἀθά  ππη 
Ῥευβίνορὶτ, σα} 15. Ποιββίμητιπὶ ἀγαπᾶ 

Τοἰερνι5. Τὰ 60 πϑιὺβ ρϑηπΐβ νϑβεϊ 8, 
ΡΘται 411 ροβίαηϑ ᾿ηἀπΠοοαΐαγ Δ Πα 181 

πιϑπάϊοιιβ, 56 βϑυηοποβ ΠαθΘθαΐ τηἷτῸ 

αὐ ποῖο σομηροβίίοβ. Μοχ γνώμας Παν- 
δελεσείους 50!Ἰοιη8 εδΐ παρὰ τοροσδοκίαν. 
Ἐχβρθοίαββεβ ἄρφους, ν6] 5ϊ1π}16 αιμά. 
Ῥδηάο]θίυβ ποίῃβ δἰδί ἰδέ} 18 [θη 0.15 
γ᾽]! ραίοτ. Μαχίπιθ αὐΐθπὶ ἴῃ ᾿15 46- 

ἸηδρΟΘῸ5 ἰαχαὶ (ὐοπλ]σι8, Ὁ] 5112}}} ἃς 

γΡΙΡΟ ΠΟΘ δά πη] 151 ὉΠ 0 6 σᾶρθ6558- 

τα ηΐ, 6 Ῥϑιροεῖθι5᾽ ἀἸν} 65 Πογὶ 5016 Ὀδπί, 
Οοηΐον Ρ]. ν. ὅ67. 

925. Ἡΐς εἴ ν. 566. ἱν, δ044, εἴ ρτῖ- 
πᾶ ς δα. ΠΑΡ ΘηῚ ᾧ μοι. 1η τϑοθῃῖῖ- 
ΟΥθ 15 65} οὔοδὶ. 

929, Κρόνος. Ὁ]. ἄφρων. 

982, σοῦτον δ᾽ ἔα μαίνεσθαι. ΘΙΟ ἵν 
οὐᾶά, γϑοΐο Ὑα]ρῸ Ομ ἶβδα οδὲ ρᾶντσα- 

δ, απᾶτη βθηϊθηΐα ἢ  ταΐ, 5416 γ 6 5118 

ΤΠ ΟΠ ΟΠ" 8. 651. ἔα ἴῃ πηι 5.}} 8 πὶ 
οοα]οβοῖς. 146 ποῖ, δὲ ἤδη. 1948, 

939. κλαύσει, τὴν χεῖρ᾽ ἣν ἐπιδάλλῃς. 
516 {65 ΕΘ, αἶδὶ αυοά πηθηάο58 ἐπι δά- 
λης, {δα ΘΒ Ἰ551μ}0 ἢ ΓΆΡΙΟΥ απ), ΘΥΓΌΤΘ. 
Ῥαβείιηθ γαΐσο : χλαύσει, τὴν χεῖρ᾽ ἐπὰ- 

ξάλλες ; 
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͵ΌΝ . εἴ “Ὁ. 9 ΠΤ 4 

σσαιδευσιν ὅπως ἂν ἀκοῦυσας σῷων 

΄ ῸΝΝΠ 

τουτῷ ὀὁώσ τυ" 

5 Ἃς 4 ὧ .: ἀλδ 

ἄντι τυ τε την κρινας Φοιτᾷ. 
“ “ 39 - δρᾷν ταῦτ᾽ ἐγέλω. ι 

ι 

κἀγωγ᾽ ἐθέλω. 
, ῇ ’ : , Δ 

φέρε, τίς λέξει ττρότερός γ᾽ ὑμών ; 

“ 3. ῇ ε . αὶ 
ων ἂν λέξη, βηματιοισιν 

᾿ 
κατατοξεύσω. 

[,.] ν᾽ «Χ 

τὸ τελευταῖον δ᾽, ἣν ἀναγρύξῃ, 

κεντούμενος. ὥσπερ ὑπ᾽ ἀνθρηνῶν κεντούμινος, ὥσπε; ἀνδιρηνῶν, 
Ἁ “ ΄“ 3 “ 

ὑπὸ τῶν γνωμῶν ἀπολεῖται. 
ς 4 Ν Τῴ νῦν δείξετον τῷ τοισύνω 

940 
ας ΘΟ ΙΑ ΄ 

κατ᾽ ἐκ τούτων, 

“ ΦΧΝΟΝ ἃ , καινοῖς αὐτὸν καὶ διανοίαις 

᾿ Υ͂ “4 Ν ὃ Ἁ 

τὸ τρόσωπον ἅπαν καὶ τὼ ᾿φϑαλμὼ, 

950 τοῖς τεριδεξίοισι 
;ὔ ᾿ ’ Ἁ 

λογοισι, καὶ ᾧοοντισι, καὶ 

γνωμοτύποις μερίμναις, 
« Γ ἘΠῚ »“᾿ 7 

ὁπότερος αὐτοῖν λέγων 
’ 

ἀμείνων φανήσεται. 
Σὰ Ἢ 4 ε ΩΣ Ἐν ΠΝ 

γῦν γᾶς ἅπας ἐνταῦσοι κίνδυνος 
3 “ ’ 

ἀνεῖται σΉΦΙ[18, 
κὺ 
ἧς πέρι τοῖς -“ἰ φίλοις 

ἔστιν ἀγὼν μέγιστος. 

ἀλλ᾽, ὦ πολλοῖς τὸς πρεσυϊέρες ἤθεσι χρηςοῖς ςεφανώσας, 

940. πρότερός Β16 οὐ πι8- 
ἀρι ἰθρθηάαιη. Ῥεγρθιδίη νι] 9Ὸ τῦρό-- 
τερος ὑμῶν, Μῖϊτα 681 ᾿1θνανίογατα Π10140 

1 ᾿πβϑνοη ἀδ νο] δχιη θη ἠδ ριφίον 561- 

τοι ἰὰτη οἵ πηϑί 685 16 0:68 11 ρανίϊουα 
γῆ, ϑυρνὰ τ ν. 921, καίποι τσρότερόν γ᾽ 

᾿ἐπτώχευες δα θι, απ 6 η} 16, ρτϑέοί 
1511} ψέγ ΠΟ ΡῸ ΓἋ]ΟΙΘ 40 ν Υβ 1, 611}118 

Βαϊνα, που ναἰ86. 6586. ΘΠ ροΐεϑί. 

Νὸς ἰαιηθη 11 σοπ ρα γΓοῦ ἢ ἸΠΘΙΉθΓ. 
Μαϊθ νο]ρο Ομ ἶδ- 

γ᾽ ὑμῶν. 

λό, ῥηματίοισιν. 

δ. ν ῬΑ ΡΑΘΟ ΡΤ ΟΠ, 

949, ΟἸοξεο : 
σες. φροντίσι, σκέψεσι. γνωμοτύποις, (ρετ- 

σὼ τοισύνω, οἱ ϑαῤῥοῦν- 

Ρογάϊῃ ἴπ πιθιμ δι, γνωμοσύπαις) ταῖς κατὰ 

νοῦν τυπηουμέναις. 

516 ἐγ 8 
εἰς} ΄ »᾿ ἀενουο αι ΤΏ πιϑὺ δχόφερός γ᾽ ---  |ρῸ ὁπ' 

959, ὁπότερος αὐτοῖν λέγων. 

Τὐθ 0], 

πότερός γ᾽ αὐσοῖν λέγων, τ] Ἰηΐθγρο]α- 
τυϊθθιι ΒΔ Π 111) ΠΟΥ Τ]Ο] δ ΘΠ] 15 ὑξ8 ἃρΡ᾿ΠΟΒ - 
οὔ. 

955. νῦν γὰρ ἅπας ἐνταῦϑα κίνδυνος, 
Ρουρϑύαμ ναὶρὸ ἐνθάδε, ηποι ΟΧ ἃ 11- 

{πο ]60 νοῦσοι 1090, πη τ βίαι οϑί, 



ΑΡΕΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 
ς.Ὗ ᾿ , ᾿Υ Ἃ ΄“ Ἶ4 3 ῇ 
ῥῆξον φωνὴν, ἦ τινι χαίρεις, καὶ τὴν σαυτϑ Φυσιν εἰπέ. ὁ60 

Δίκαιος. 
φι 

[χὰ 

, , ΠΣ - δεί ΝΗΩ͂Ν λέξω τοίνυν τὴν ἀρχαίαν παιδείαν, ὡς διέκειτο, 
Ν ἐν Ἵ Ἁ 4 3 ’ ὅτ᾽ ἐγὼ τὰ δίκαιοι λέγων ἥνϑουν, καὶ σωφροσύνη ᾽νενόμιιςο, 

πρῶτον μὲν ἔδει παιδὸς φωνὴν γρύξαντος μηδέν᾽ ἀκοῦσαι" 

εἶτα βαδίϑειν ἐν ταῖσιν ὁδοῖς εὐτάκτως ἐς κι) αριστοῦ 

τὸς κωμήτας γυμνὰς ἀϑρόους, κεὶ κριμνώδη κατανίφοι. 

εἶτ᾽ αὖ προμαϑ εῖν ἀσμ’ ἐδίδασκεν, τῶ μηρὼ μὴ ξυνέχοντας, 

ἡ ΙΆΛΛΑΔΑ ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΝ ΔἌΕΙΝΑΝ, ἡ 1ΠΗΛΕῈ- 

ΠΟΡΟΝ ΤΙ ΒΘΑΜΑ, 

ἐντειναμένους τὴν ἁρμιονίαν, ἣν οἱ πατέρες τταρέδωκαν. 

965. τταιδὸς φωνὴν---Θ 165 ἔταβ ἨΡῊ : 

γυ]ρῸ φωνὴν τσαιδός.--- ροηδέν᾽ ---], 5ι1ρ- 

Ρίεὶ ἄνθρωσον. ῬῬογρθγάηι ἴῃ ἀπ οθι5 
οὐ, μηδὲν--- γρύξαντος. ΟἹ. μουγγρί- 

σαντος. ψὶάε Οατν, )ὰ Ἐτγοθηθ. ρ]0858- 
γἴσπι, δ] 6 41 ΓΘ ἢ 4111}, ἢ) μουγαρίξειν, 
Τόσα πσπς ἐπ ατας. ε8ὲ ΡΊαυτας. ἴῃ 
Βδοο δ 11|5, 8] Πγά 5. ρεἀασορι 56 - 

γ ΓΘ. πῶ 0]1πὶ δἀποααηΐαν ρΡῈ6Γ, 

εἰ Ἰ σοὶ ρ! Πα ΘΧΡΟΙΙ οἱ ἰδ ἀϊα5. Θνθ1ἴν 

11}. 8. 
Ἑδάθιηπε θγαΐ πο ἀ 56 1 1πὰ ἘΠ], σαι 

{ι) α ἀο! Θβοθ ἢ8 δ᾽ 5 ᾽ 

ΒΕΡῸ 110] ᾿οο ἃ ΠῺ15 ν᾽  η1] {1588 ρτὶ- 
μἷ5 Θορίθ, 

ἀϊσίίαπν Ἰοπρ8 ἃ ρο ἀδρορῸ ρδάρι αἱ 
οἰἕογιοβ θά τθη5 ; 

1ᾷ οὶ οδ ρ'Θναΐ, οο οτίαπι 84 π|Ὰ} 11 
ἈΓΘΟΒΒΘΌΆΤΟΝ τ. [Π1}, 

οἵ ἀϊβοῖρα!ιβ 6 πιϑο βίου ρου ΒΒ εθδη- 
ταῦ ᾿πΠ ριῸ ὶ. 

Δοῖς ϑοειῃ ὁΣ οὐ θηΐθη αἰβὶ ἴῃ ρᾶ]- 
ΒΕ} 2 Ψ ΘΙ ΘΙ 5, : 

ΘΥπαΒ: ρΡγαΐδοίο μαι ππϑα ον 
Ραηᾶβ μόπάριοϑ. 

Ἐθ1 σανϑι, ᾿ποΐαι ἀυ, [μι51α, ἀΐποο, ρπ- 
Β.]αῖυ, Ρ1]ἃ, 

ε ΘΠ ΘΒ 40 8656 ΘΧ ΘΙ οὔ αηΐ πιδρῖα, αυ δὶ 

ΒΟ Ὸ ἃτιΐ δὰ ν1}5 : 

01 συ) ἰαΐοι οχτοι απ ΐ, ποπ ἴῃ 
Αι θ 515 Ἰ0015. 

Τηάδ ἠδ εἰρροάνοπιο εἴ ραϊεϑῖτα ἡ] 

γΘνΘ 5565 (ΠῚ ΜΠ], 

οἰποτίοαΐο ρτροϊποῖπβ. ἴπ 86114 ἀριιὰ 
Πρ 1511} 55] ἀ6Υ68 : 

οὐ σιν ἰΘρο Γ6 5, 81 ἀθδι 6668 - 
ΥἾ5565 50}18]}8}. 

βογθύ σον ἢ} 81. τη 5 ΘΠ] 05}. 408 [ἢ 

δϑί πυτ]οἶβ ΡΆΠΠ}ῺῈ 2}, 

ΘΔ 51 Π8 015 1518 οἰποίϊσιιίο ργαοϊποίιι8 αϑ88ὲ- 
ἀεγεβ οχ ΑἸ! θη 515 σογθ8. καϑίζοντας 

σὸν μηρὸν ἔδει τσροδαλέσϑαιν ἃδιυιθτγαῖδ 

ν᾽ δηλ», ΘΓ Τ Τδεργθίδι ΟΠ θη Ὁ Οβϑδ 10 718 

ποι] οομ ΠΝ Πέ, 

964. ἐς κιϑαριστοῦ, Ἑὶς Β, Ὁ. Ψα]6Ὸ 

εἰς. ᾿ 
965, κωμήτας. Ναραΐην εἷς ΚοΠο- 

Ἰἰαξῖοβ. Ηδϑυομΐιβ: κωρμήτης. γείτων. 
κῶμαι γὰρ, τὰ ἄμφοδα. Πγ5. ὃ. κωμῆτις, 

υἱοῖπα. ὑΜΝ 
πριμνώδη. 6]. ψυχοότατα, αι. Ἰη 6 Γ- 

ῬΙΓΘίαίο δά κρυμινώδη τοΐετίαιν, οἱ ὰ ΠΟ 

ψ ΘΙ 8 Π| 6856 ᾿ΘΟΤΊΟ 6 ἢ 6 η560, 

966. ἐδίδασκεν. ῬοΓροιδιι νῃ]6Ὸ ἐδέ- 
δασκε. 

967. ἢ Παλλάδα. τοερσίαολιν δείναν. 

5᾽ο ορίηο, οἵ αὐ πιοίγαμ ἢδρΊαξ, ΒΟΥ" 

Ρἤϊπ ὁ ἰὼ πγλϑπθγ, Πάθ ἀοοίονθπηι 
ἩΠατν μτοβοά ἶ85. οτθοῶ, 41] ἴῃ συ οαῖο 

περσέπφολιν ἀπέ Θρο μα τππθᾶπι σοΡΥΙρ᾽ ρ05- 
50 ρμιτε, γιά κοΐ, δά ὙΠ οβιη. δ6, 
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" ᾿7 ᾿ Ἅ“ᾷ}.}0. , ᾿ ὁ. ον “ ᾿ ΗΕ μ Γ ἘωΝ " 
εἰ δέ τις αὐτῶν βωμολοχεύσαιτ᾽, ἢ κάμψειέν τινὰ καμπὴν, 

Υ᾿  ς ΠΡ Γι Ὰ 7 ς ᾽ { 

αὐτὸς δείξας, ἔν δ᾽ ἁρμονίαις χιάξων ἡ σιφνιάζων, 970 
[2 [2 “ Ν Ν “ ’ Ά ΝᾺ Υ͂ 

οἵας οἱ νῦν τὰς κατὰ Φρῦνιν ταύτας τὰς δυσκολοκάμπτες, 
, . ᾿ ΚΝ σύ ,ῶ 

ἐπετρίδετο τυπτόμενος πολλὰς, ὡς τὰς Μούσας ἀφανίϑων. 
᾽ ν Ἁ 4 ὉΝ Υ͂ ᾿ 

ἐν παιδοτρίδα δὲ καϑίζοντας, τὸν μηρὸν ἔδει προδαλέσϑαι 
"» ᾳ "“ . ΝΟ) 3 , 

τοὺς παῖδας, ὅπως τοῖς ἔξωϑεν μηδὲν δείξειαν ἀπηνές" 
“ Ω {5 ΄ ᾿ ὴ ν᾿ εἶτ᾽ αὐτοάλιν αὖδις ἀνις αμένας ξυμιψῆσαι, καὶ προνοῆσαι 
ΨῸᾺ : οῸο»» 5 “ »“ἃ) 7,9] Ὰ , ᾿ ᾿ ᾿ 

εἴδωλον τοῖσιν ἐροσταῖσιν τῆς ἥδης μὴ καταλείπειν. 
Ἵ 7 ἍΝ 9 “ ἊᾺ ΩΣ 7 Α “Ὁ ΝΣ 

ἠλείψατο δ᾽ ἂν τμῴαλϑ οὐδεὶς παῖς ὑπένερϑεν τὸτ᾽ ἂν, ὧςε 
“ 5 ἢ ςῪΝ ἀν ΄“ “2 ’, τ) ’ 

τοῖς αἰδοίοισι δρόσος καὶ χνοῦς, ὥσπερ μιήλοισιν, ἐπήνσει. 
5» «ὁἃ Ἂ Υ̓͂ Ἁ Ν Ἁ Ν 9 Ἃ 

οὐδ᾽ ἂν μαλακὴν Φυρασάμιενος τὴν φωνὴν, ττρὸς τὸν ἐραςὴν, 
ψν τὰ γος . 7, Αὐ ΤῈ ἕῳ Σ “Οὐ 

αὑτὸς εαὐτὸν στροαγωγευῶν τοις ὀφιηαλμοῖς, ἐδάδιϑεν. 980 
ἊΣ «ἃ ᾽ ἊᾺ ΄“ 5 ρ ΄ἷἐ οὐδ᾽ ἂν ἑλέσϑαι δειπνοῦντ᾽ ἐξῆν κεφάλαιον τῆς ῥαῷανιδος, 

970. ψογβιιπν στ ηο, αΠ ΘΙη Θβοἷο 410 

ὁάϑδι ΠΡ γάτα οὐ θυ πηΐ, Οὐ οο 6 στα 

ἵπ χιάξειν τορί το άπ. 6586 ΠΙΟΝΕΠΐ 

51 ΠῚ) 18. ὕαΙοκου 5, Πιαίν, Ἐπντρ. ῥ. 
294. (Ἰοεξῷ : βωμολοχεύσαιςτ᾽, φλναρή- 

σαι. κάμιψειεν, ἐν κεκλασμένῃ φωνῇ τὴν 

ῳδὴν τυαραφέροι, τοαρηχήσειε τοαρήχησιν 

φτοῦ μέλους. 

971. 6 ῬΠενηϊθ ν]ἀεπάῃ5 νἱν ἀθ- 
ΟἰἸβδιην5 Ῥοίνη8. 0, Βιιτοῖίο ἴῃ Αοἰ!β 
Αοαάοπιῖϊα: οβῖ Το χὶ ρ. 268. 

973. τυροξαλέσϑαι. ΟἹ. ἐνδύσϑαι, τσε- 
εἰδαλίσϑαι. ἴῃ 4110 τυροαγαγεῖν, τρο- 

σείνειν, ῬΙ σ᾽ ρυοῦ ἸοΤουρυθίαιο, 1υχία 

αἰιᾶπι τσροδαλέσϑαι τὸν μηρὸν, Θϑὶ ργαίοη- 
ἴα τωπῖοα, ν 6] μγώίθηίο οἰησίο ἔθηιονα οὐίε- 

ρένο. Ὑ. βθᾳ. ἀπηνές. Αἱ. ἀναίσχυντον, 

ἀπαίδευπον. 

976. ΜΝ α]ρῸ 516 16 ρ᾽ {τ}, σοῦτ ρία ρῥΓΟΙ΄- 
5115 ΠΙΘΊΤΙ ΤΟγ γᾶ, Π16 ΨΘΙΓΒΙΙΒΣ 

εὀἴδωλον τοῖσιν ἐρασταῖς τῆς ἥδης μὴ κα- 

᾿ φαλείπειν γε. 
Τηδρ ϊβδίμναιη ἰδίπ ἀ γ6 ἤθη Θοπιραταῖ ἴῃ 
1}}0 Πορίοτυϊη οοὐἀ. Ἐύ 1π τηθ0. πῃ- 

ἀε ςο]] Πρ ἴεν ρτανδπι ἰδίαν απι θη Δ{10- 
ὨδΙῚ 18π| ἃὐΐα ΔἸϊ]αοί βου ΐα ἃ Ἰυὰὶ 
αὐορίδι πιὰ" ἰϑέτο ᾿πνϑοίδπι [ι͵556. ΝΊ- 

δῖ] ἴαπηοῖι ἴα: 15 εὐ, αατη Πα ΠΙΘΙῸΚ 

[}}115. σΟΓΒΗ 5. ΘΧρΐονθ, βου θη ἔρω- 
σταῖσιν. Ἐπ πγοηκἰαἰ]οη θη ἤᾶπο ργϑοδρῖξ 

Τὸυρι5 δὲ Θυϊάαπὶ 11}. 176. πὶ οΡ086»- 
νϑιῈ ροΐογαί γε ἴῃ ϑυ]άα δαἀάϊέιπ Γι 55 
ἃ τοοθηΐϊογα θαἀϊΐζοτα : ποὴ δϑί δμῖπὶ 1Π 

οάτε. ΝΜβἀϊοϊαηεηϑὶ, αὶ βογὶρίαγὰ θᾶ- 

ἀεπὶ δβί, απο ἴ᾿ Βοσ, οοἀ 4. 
εἴδωλον φοῖσιν ἐρασταῖς τῆς ἥδης μὴ κα- 

: «αλείσειν. 

Ῥανδοόσθηῃ ροβίθγ! ον γΟΟ8. ΟΠ ΒΟΥ ἢ 
ΠΡγαγΙ, αποα 115. βοϊθπιηθ αἰ, Ὑἱά6 
οὶ, δὰ [,γΞ. 487. υδὲ᾽ τοῖς μοχλοῖς 

βογιρίαπι ἔπθιαξ ρτὸ σοῖσι μοχλϑισιν, 

Ἡ είνονιπ προ υ 155] π|] διιηΐ, 51 αυὶ 

οτεάδηΐ ἢ Το δ} οἰ γῖ8. ἃ Παρ 5(1015 501}- 

Ια θα) σα οι] δροηθο 51} 1οἷ. 
ΡΟβ586,ητπἃ ἴῃ βυῃ θη α ουαὶ ΟΠ 618 ἤπιος. 

60}05. ἔα] 6) οποία δχ ρ᾽οάδπὶ 
δα Ψοβ8ρ. 249. ΟΙοβδβ : συμιψῆσαι, κα- 

ϑομαλίσαι τὴν κόνιν, εἴδωλον, «ύπον. «τῆς 

ἥδης, τῶν αἰδοίων. 

Εοάθαν πο ο πη, νϑύϑαιη Χμ θ6έ 
ςοά, ἃ σοἰονῖ Εἰθο , 

978. ΟἸοββῶ : μήλοισιν. πη Ο΄. κυδω- 
νίοις. Ι͂Ὼ ᾿πϑὺ ἱπθρίβ τσροβάσοις.---- φυρα- 
σάμενος, μηκύνας τῇ μετ ἀθολῇ.--τσροεγω- 

γεύων, μασποοτεύων.---- κιχλίξεν, ἀτάκτως 

γελᾷν. 

κ 



7ὺ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

οὐδ᾽ ἂν ἄνηϑοον τῶν τορεσ δυτέρων ἁρπάζειν, οὐδὲ σέλινον, 
οὐδ᾽ ὀψοφαγεῖν ἐδὲ κιχλίζειν, οὐδ᾽ ἴς ἴσχειν τὼ πόδ᾽ ἐναλλάξ. ᾿ 

ἀγανενν 
3 Ὡἤ ἐδ ἘΕΡΗΕ ἡ 
ἀρχαῖά γε καὶ Διπολιώδη, καὶ τεττίγων ἀνάμεστα, 
καὶ Κηκείδου, καὶ Βουφονίων. 

᾿ 

Δίκαιος. 

ἀλλ᾽ οὖν ταῦτ᾽ ἐστὶν ἐκεῖνα, 

3 3ξ ὧν ἀνόρας Μαραθωνομάχους ἡ ἡ ᾽κὴ παίδευσις ἔϑρεψε. 

σὺ δὲ τοὺς νῦν εὐθὺς ἐν ἱματίοις προδιδάσκεις ἐντετυλίχθαι:" 
“ 3 κ 3 - ᾽ ᾽ 5 Ν 

ὥςε μ ἀπά[χεσθ᾽, ὅταν ὀρχεῖσθαι Παναθηναίοις δέον αὐτὲς, 

984. Διπολιώδη. 51. Α, Β, Μυϊσο 
Δι πολιώδης αἰ 511 ρῥτορο  δυιβ πη (1018 ΡΤῸ 
ἀδοίν]ο,. Ρίδοει ἔοτιηα οοῃίταοία, Διπό- 
λια, αἱ Διϑύρωμξος, Διάσιω, 410. Ὲ1Π| 

ΡΥϊπιὰ 16 πη ρτοάποϊτιν. Διΐπόλια οἔ 
Βουφόνια ἀϊνοιβϑα 5ι1πΐ δ)ιβάθιη ἴεβιὶ 
ποιηΐηα, 46 αυ0 νἸάἀοπάιι5 ΝθιμΒ1 15 αἵ, 
Ἐδν.  Ημυ)}ι5 δαΐθην, αὐ οἱ οἰδαάαγαμ, 
485 ΟΠ πὶ ΑἸ ΒΘ μΐθ565 Θρ ἢ Π ογαπη οἷη- 

οἰ πἶβ ᾿ηβϑυ θδηΐ, οἱ Οεοϊάα ροδίῳ ἀϊ- 
ΤΠ γγδη οἱ ν θέ ϑ 0158 1π|1 πη ΘΠ 1068 5] σ᾽ ηἷ- 

ἤοδι ᾿η] 5115 ΟΥ̓ΑΙΟΥ, Οπηηἷδ αἴι8 δάνογς- 
ΒΆ11115 ἀἰχτί, βία] τα δὲ ἱπερία 6850, 8η{]- 
πα 5 Πρ] 1 ΐοπη τοίθυεπια. ἢθ 
οἰσδαϊβ δυγΓοἶβ 4185 ἴῃ ΘΟπιῶ γΘΡ 66 
Ῥυΐβοὶ ΑἸμθιίθηβος ρογαυδηΐ, ν]ἀδβηάιι9 
ΤΗυοΥ ἀ1465 ἴ,. 1, 6. 6 

987. Ψυ]ρὸ εἰς Ἰερίταγ ἰδ ν ΓΒΕ : 
σὺ δὲ ποὺς νῦν εὐθὺς ἐν ἱμαφίοισι διδώ- 

σκεις ἐντετυλίχϑαι. 

1ησοποσίππα δάιποάιιπι οἱ σοπίτα οοπληᾶ-. 

ἔτη Ἰοροπη. Επηδθηο ΟΟΓΓΙ551Π16 Σ 
σὺ δὲ τοὺς νῦν εὐθὺς ἐν ἱματίοις τσροδιδώ- 

σκεις ἐντετυλίχϑαι. 
Οὐοπιροβίτυ πὶ τοροδιδώσκειν ν]0 6 δἰπιρ}}ς 8 
εβί, υἱ ἐν ἢ Ὰ} 476. 

ἀλλ᾽ ἐγχείρει τὸν τυρεσθύτην, 
μέλλεις, τσροδιδάσκειν. 

5 ν. 966. τυρομαϑεῖν ΙΗ] ρ] 8 να]οΐ 
αυδπὶ 5' ΠΡ ]6χ μαϑεῖν, Οοπίον ποί. δά 
γε. 408. ομς. 609. Ψαραΐ ἴῃ 118 
ΘΟ ροβ ἴ8, αὐ ὴπ αὐ εἰς 1115, ρτρου!ἴο. 
Βᾳυῖ, 518. 

δ φι τὲρ 

ὑμᾶς τε τυάλαι διαγιγνώσκων ἐπετείους 

σὴν φύσιν ὄντας. 

νεβρ. 515. Βάο᾽γοίεοπ ρϑίγ] βιιὸ ἀἱοἱ : 

ἀναδιδάξειν σ᾽ οἴομαί γ᾽, ὡς στάντα ταῦϑ᾽ 
ἁμαρτάνεις. 

ΘΘΠΟΧ γεβρομάει: ἐξαραρσάνω ΗΝ 
11 πιδηϊδβία πῇ ἐδ ἐξαμαρτάνειν Π0Π 

ΡΙυ5 να ]θ 6, ατιαιη μγοθάθης ἁμαρτάνειν: 
υἱ οἱ διαγεγνώσκων Ἀ1}}} 4] 1 ἃ 4 γέ- 
γνώσκων. 

988. ὥσαε μ᾽ ἀπάγχεσϑθ᾽---- αν θϑῖ 8 

Ἰοσὶ νοϊοθαί ὥστε μ᾽ ἀπάγχειν : εἴ βιιρνᾶ 

ν. 780, εὐσρὶν σὴν ἐμὴν καλεῖν, 00] ἃ 6 11- 

Ῥγόγαπι οπη ἢ τπὶ ἤάοπι ἀδάϊηγι5 καλεῖσθ᾽, 
αἴ ἢϊς ἀπάγχεσθ᾽. 80) Π16οὲ ορηβοθαῖ 
1116 ἀρ: οηραπὶ ἃπίθ 5. }} ὰ θαπη ταν θη, 

ΠῸΠΠ] 8 πὶ 6]151558 ροδίαβ Αἰσοβ, Ψε- 
τη 6ϑ΄ Θχϑ ρα ᾿5{Π 5104] 6] 5] ͵5 
ΓΆΓα 6586: 5η1 ΤΙ. 6 ἢ Δ Οπηηΐ ἀορτγᾶ- 

νΔΠΟΙἾ5 5150] ΟΊ η6 118 5ουϊοίδ, πἴ σοηΐ ἃ 

οοὐά. 1}}}} Ἰπγπη αν! ἀεθοαΐ, Οα ποθ πὶ 
ΠΠ πὰ πὶ Ἰσποταθαΐ Βοπι]ο 5, 48] ἴῃ ΝΜ ε- 
Πδη ἦτο ρ. 86. ΨΟΥΒΙΠ 516 Θπηθηάδί : 

καίτοι τί λογίζομο᾽ ὃ ὁ κακοδαίμων τυροσδο- 

κῶν: ; 

Ταϊηθη απΐα «αλεῖν εἰ ἀσάγχειν [8Π| 
θεπθ δά βθηίθηζ δ ροηθνῈ ροΐεϊ: 6ο- 
τη ἴοτ18, 68, 8Ϊ γ6] ἅπῊῈ8 οοάοχ δάβίϊρυϊα- 
5 [υ]5868., 1) 6 Π58 τϑοδρίββθιῃη. [Ἃ|ἢ Ὁ. 
βογρι πη, 44 παπο Ὀτίπιιπὶ δηϊπηδ- 
γοτίο, ὥσα᾽ ἔμ᾽ ἀπσάγχεσϑ᾽---ΕΑἸ. φότε δη- 
λονότι. ἴῃ η60 ρ], τονίγεσθαιν, 



ΝΈΦΕΛΑΙ. γι 
᾿ [ : ΩΡ; φὰ : 

τὴν ἀσπίδα τῆς κωκχῆς προέχων, ἀμεχῇ τῆς Τριτογενείας.. 
. “δ΄ - τ “΄ὖ ' ,ὔ ’ ΩΣ 

πρὸς ταῦτ᾽, ὦ μειράκιον, ἡ αῤῥῶν ἐμὲ τὸν κρείττω λόγον αἷρϑ". 
Ἵ “ ῇ ἄνω 5 

κἀπιστήσει μισεῖν ἀγορὰν, καὶ βαλανείων ἀπέχεσαι,. 

ὶ τοῖς αἱ τραὶσγύνεσθαι, κἂν σκώπηητίς σε,Φλέϊεσθαι" καὶ τοῖς αἷσ χοοῖς αἰσχύνεσθαι," ητίςσε,φλέϊεσθαι". 
.-“- ἊὍ “ ΔΌΩ ο 

καὶ τῶν ϑακῶν τοῖς πρεσβυτέροις ὑπανίσίασθαι προσιδσι" 
; ἵ ὉΠ} 

καὶ μιὴ περὶ τοὺς σαυτοῦ γονέας κακοεοργεῖν, ἄλλο τε μηδὲν 
; “ῳ.ε “ῳ«ἷἽ΄Α4θω κι Δ’ Γ᾿ 3 ’ . αἰσιχροὺν ποιεῖν, ὅτι τῆς Δἰδδς μέλλεις τἀϊαλμ᾽ ἀναπλάτίειν 

989. ἐσροέχων. ϑιι απ ἀπ} σις, ὧἵ 
γῃλ}}165. τῆς κωλῆς. ΟἹ. «οὔ τσοδόςφ᾽ ἕτεροι 
δέ φασι τοῦ αἰδοίου. 

991, μισεῖν ἀγοράν. (]. ἐνταῦθα γὰρ 

οἱ τσανοῦσνοι διατρίξουσιν. βαλανείων ἀπέ- 

χίσϑαι, ΕἸ. τοώνν γὰρ οἱ τσόφνοι λουτροῖς 
ἔχοώντο. 

999, ϑακῶν. ϑὶς άϊεε, ρυϊιπατῖθ. 
Μη π5 θθη6 ἵν. οοἠά. ϑωκῶν, ὕπανίστω- 
σϑαι. 6]. ὑπανα χωρεῖν, τσαρα χωρεῖν, 

φυροσιοῦσι, 516 ἴτεβ θρὶὶ θθπο. [Ι͂ῃ 
ΠΙΘῸ χυροϊοῦσι, Οἵ" ΠΊ Θ᾽] 0588 τσροερχομεένοις, 
ψιάδ ῃοῖ. αὐ ὅοης. 31. 

ΤΠ ς οἰΐαι οοά, ϑωκῶν, εἴ ν. 564. κα- 
κουργεῖν. Ὁ ᾿ ἶ 

994.. κακοεργεῖν. Ἐοτηιὰ Πᾶς γΆΓΪΠ8 

αἰαπίιν ΑἸοὶ, ααϊθαβ [ἈΠῚ1Π18 γ]5. δϑξ 

Ομ γοίϊο, ΟΕ] απαπὶ δά ϑι6 11 Θββθηΐ 

ἸΠ γΑΥ 1, ΤῊ 1} ΠὺῺ Οϑῖν 51 ΠΡ, σοἥά. 

κακουργεῖν 50 υ]ρίαπι 511, ατιᾶϊπ ἔΟΓΠΠΔΙῺ 

πηθίνιιπι ΠῸ δάπη{1, πωκοεργεῖν Ὀ6Π6 

ἀθάοεπί ρῥυΐη] δάϊογθβ. δὶς ΤΊ βτη, 

δὅ6. οΧ «οιπϑπάβεοπ ῃοβῖγὰ γογγυλέει 
ἰὔϑητο σο γα οί 0η6, 

995, τἄγωαλμ’᾽ ἀναπιλάτσειν, Ψα]ρῸ 
Ἰοριταν σἄγωλρμ᾽ ἀναπλήσειν, αποά αυἱά 
511 ποῖ ππηϊϑη Αἰχὶῖ, π6η 6 ἀϊοοί, 
1 τηϑι τ. μέλλεις τἄγαλμιι, ΟἸη͵580 

νοῖθο. ]ΪΙῺ 180 ὅφι σῆς αἰδοῦς μέλλεις 

σιλάσσειν, Ομ Νἶ550 5 βίαν ΠΟΠΙΪΏ6, 

οἵ 8 ρ᾽1οἱ νονθο ρτο σου ροβίίο ᾿ην ϑοίο: 
5]. συπώσειν, ἴῃ Ο. στἄγαλρ᾽ ἀναπλήσειν, 

οὐπὶ Ρ]. συσώσειν, ἐργάσασθαι. Τ)ΘΙη1Π) 
ἦη Β. βορίρια πὶ ρουβρίοι  σἄγαλρ᾽ ἀνα- 

«΄λάσσειν. Αα ΔΙοἰδιηΐ πονπηδμ σρ01- 
ἴι} ἀνχαλάττειν, υ04 γαροβι πιι8. 
Νοιηθη αἰδὼς ,1) 501} πὶ γα βεϊ απ ᾿π Ἰοοῦ 
ἀδρναναιββιη Οὐ 5 ον ΤΊ Βα]η, 

. αἰ 56 σῃ]οὸ ἰορίειν δα. Πρ Ια ΚῚΙ ρ, 
98. οὖν εὔδηλον, ὅτι τυῶσα ἀνάγκη τὸν τὰ 

τηλικαῦτα ἐπιτάγματα τισὶν πιτάφτοντω, 

καὶ αὐτὸν ἀνσὶ τούτων ἡδονάς τινας τσαρῶώ- 

σκενάξειν τοῖς ΤῸ ΑΡΓΎΡΙΟΝ τσροαναλίσ - 

κουσιν; οὐ γὰρ ἔχω, μὰ πὸν Δία σὸν 
Ὀλύμπιον, τίνα τρόπον εὐφημότερον μνησθῶ 

σῶν σοι κατ αγελάςως τσεπραγκοένων ἔργων. 
Θά, αἰ! ατη, 5181 ν αἱ Ἰπτια σὸ ἀρηνύριον ὃ 

ΝΙΒΙῚ ἀθδυγάϊη5.. ΠΓ ΠῚ ἃ βθαίθπία δὲ 

γογι 16 γδὶ ἀθ {πὲ 101 δο τπν, Δ] 16 Η 19 
Ἔχ σορΊ τὶ ροίογαῖ, Ὠερϑίας ἰὰ ἱπηρθ- 
εἴτ: ΠΉ ΓΑ}. 4π| ἡπιπι ΘΧΘΠΊρ] ΑΓΒ 
4ποά ἀδ5ον θοθαῖ, βουρίστγαιη ποη ἀ|5- 

φογπθραῖ, ἐθηῖθγο ἱπερίδαυα τὸ ἀργύριον 
ἸηνοχΙ, Ἐὼρ ποὴ 0. ΠΟ [11 Π 6 ΙΒ 185. 
Τιορθπάμπ) τοῖς τὴν αἰδῶ τσροαναλίσκουσὶν. 

995. ὈΙνοιϑθ θοῦ] ΟΠ ᾽: ἢ νοῖβα 
τηϑιλλ 1 ΘΟ ΠΟ] 565, Θα} 5 1π σοάά. πα 

ἴῃ ρ]οθθὶβ Π6 τη] ΠΏ 1 αὐ! θη δ χϑίαξ 
νοϑι σι, ςἄγωλρ᾽ ἀφανίζειν, ΘΟ] Θά 
Ρτοθανι Καβίθοτιιβ, βαἰ θη) οϑίθη θυ 
ἀο]ν]55οῖ 40 ρᾶοίο ππ|τθ β8 ἢ} 15 Ἰ0Οἱ 
Βδηίθπίϊ 8ϑοσοιηη ὍΓὙ] ροβϑὶΐ. ΘΔ Π6 

υβίι5 1516 ΟΥ̓ΔΙΟΥ ἴῃ 6 ρῚ1551πη6 τὰ {0 61π 
σΟποϊ πα ἄθυθ τη ν᾽ θδίι}, 81 ἀϊοδέ : 

ΤΊ δοθ5 ναι} ἐ ἐτιγρ6 φιϊαφιιαπι, απἰηυϊέ εν 6, φαῖᾳ 
ἄεὔες Τ᾽ ἀοΥῖ5 ϑἰρηιιηὶ αδοϊονθ. Ου] Ἰ51π4 
ἀφανίζειν απάδοίθι οἱ πη ρογ6. Οὐηιίοο 

οἷτηι ΟὈνι5ϑναῖ, ᾿θρ θα ρεοσα! ἀπὸ : 

ἄλλο σε μηδὲν αἰσχρὸν «σοιεῖν, ὃ σι τῆς 

Αἰδοῦς μέλλοι (ν6] μέλλελ τἄγαλμ᾽ 

ἀφανίξειν. 864 πος πἰ}}}}} εδἴ., Θιοά 

αὐΐθηὶ Κυβίογυβ δἀα͵ῖ, ργῸ τῶἄγαλμ᾽, 

ΜΈΤΕΙ ΟΒΑΤΙᾺ ΡῈ ογάδίη Αἰ{ἰσαηὶ ἰεσθη- 
ατυτα 6556 «ὠγαλ μ᾽, ἴῃ 60 υἱάϊοι 6 ἔα ΠΠτα τ, 
δὰ Ἰφθο το ο, 4185 μοῦδτ ατοὶ δα ον 
τὶχ οομάοματι ρμοίοβί, σἄγαλμα ῥὲτγ 
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μηδ᾽ εἰς ὀρχηςρίδος εἰσᾷτΊειν, ἵνα μὴ πρὸς ταῦτα κεχηνὼς, 

μήλῳ βληϑεὶς ὑπὸ πορνιδίου, τὴς εὐκλείας ἀποθραυσϑῆς" 

μηδ᾽ ἀντειπεῖν τῷ πατρὶ μηδὲν, μηδ᾽ Ιαπετὸν καλέσαντα 

μνησικοικῆσαι τὴν ἡλικίαν, ἐξ ἧς ἐνεοττοτροφήϑης. 

" 
ἤΑδιρκος. 

ΕῚ “΄ν Ὄρους ’ γι .5 ΄ ν Ν ΄ 
εἰ ταῦτ᾽, ὦ μειράκιον, πείσει τούτῳ, νὴ τὸν Διόνυσον, τ000 

““« ἐν «7 ἐγ , “ , 
τοῖς Ἱπποκρᾶτες υἱέσιν εἴξεις, καίσε καλὅσι βλιτομιάμαιν. 

οτγαϑη οχ στὸ ἄγαλμα ἰαοΐα πη ΡΥ Ϊπηδηι 
ΡῬτοάιτορνο τἰγοπ᾿}5 δἔαπ ποίπηϊ. ἘΣ - 
ἀδιὴ ἰδ θη ἢ πΠης ΘΥΓΟΥΘΠῚ ΒΒ Ρ1115 ΘΥγα νυ]: 

νἱάδ 6]05 ποίαπι ἡ (οπο. 442. ον αιϑιὴ 

ι Παννοβῖο οογτγορῖι ἴα, Βο] ομ ἀυΐοπὶ 
Ατεοὶ ἀγίϊο}} σὸ σμ τ ΒΘ α θη ῖθ ὦ οὐ 5] ἢ 

ἴμασογθ ἴῃ 9, ποῦ ἴῃ ὡ. ϑορίοοϊοβ (Β4. 

Ἰωσῦ, 
τυίφευγα᾽ «ἀληϑὲς γὰρ ἰσχύον τρίφω. 

1014. 111. 
ἁλωτόν' ἐκφεύγει δὲ τἀμελούμενον. 

Απτιρ, 275. 
-πάλος καϑαιρεῖ σοῦσο τἀγαθὸν λαθεῖν. 

1014, 1059, 
σοφὸς σὺ μάντις, ἀλλὰ «ἀδικεῖν φιλῶν. 

᾿Μοπδμάον δρυά ϑιοόθθιπι Ε]ο 1}. ἀστοί! 

Ῥ-. 29. 
φυῷλόν «' τἀνοηπὸν εἶναί μοι δοκεῖ. 

Οεπίιιπι ρα οπδ 51 π|}}10 115 ΘΧΘΙΙ 15 Γ6- 
ΡΙΘΥ] ροββθηΐ. 

Οοἀϊ οἷς Ξοτὶρίανα πῶς 6δβϑὶ: ὅσ σῆς 
αἰδοῦς μίλεις ἄγαλμ᾽ ἀναπλάσσειν. Δ ετθᾶ 
σῆς αἰδοῦς ἄγαλμ᾽ σἰοββα Ἔχροηϊῖ: ἥ 

Ῥοβίαιμ!ε τύπον ἐρ- 

γάσεσϑαι. ΠΙΞ αρυμάθ δοπῆνπιδίιΓ 
ποβίγα ]ϑοῖϊο. 

996. εἰσάτσειν. Δ. Β. εἰσιέναι, αὐ ἴῃ 
Ἰπιρταββὶβ, 6 ρ]οββειηδίθ, Νϑιβ εἰσάγειν, 
υοά ἀερταναίππι δϑῖ 6 σ'Ἕπαΐηο εἰσῴτ- 
σειν. ἤοο ε ϑδυϊάα τϑροβαΐ, θῈπθ πιο- 
ποηίθ Ῥανν 6810. 6}}5 Ποίδιη νἱά6. Α- 
Ριυὰ δυϊάδιη {δ ὲ15. Ἰῃ Ιοοἷς εἰσάσσειν 
ΒογΙ ρίππι 51Π6., 58} βογρίο, φοα νϑίθ 65 
ΠΟΡΊρ ῦδηι. ΨΊάο ΡΙΘγβοπυ δὰ Μω- 
τη ρΡ. 800. Τῃ Ὁ. Ἰηῖο γαγβοβ ΙΔ μπᾶ 6βΐ, 
οοπίϊηηαία δά Πιιπο πηοάππ ξογὶρίατ : 
σἄγαλμ᾽ ἀναπλήσειν. καὶ δειλότατον α'ϑιεῖ 

Ποϑμΐ 5ΟΙ]ΠΠοθῖ μα ἃ ν, 

αἰδὼ τοεριφρασσικῶς. 

" » 
-ον ἄνδρα, 

996. πδα1:ὸ δά τηράτιιη ν. 1046. 

(οά. εἰς ὀρχηστρίδος εἰσάγειν. Εἷ. ἕαυ- 
, 

Τον. 

997. ΟἸοββα : ὠποϑραυσθῆς, ἀποσπέσης. 

᾿Ἰαπετὸν, ἀρχαῖον, μωρόν. ἐνεοσ τοτροφή- 

Ὁ ης) ὥσπερ νεοσσὸς ἐτράφης. 

1001. υἱέσιν εἴξεις. [πιαϊὶ 7ἀοειἰδδιπει8 

(οητῖσιι5. ἴῃ, εἰναϊ αἴθ υοοιιηὶ ὑσὶν αὖ ὗς, 
δἰ υἱέσιν αὖ υἱεύς. . ΟἸιοά ἵπίογργειος θη 
βαἰϊ5 ατϊπιαἰυδΥ 1556. υἱάδηϊι. ἘΌΗΝΚΙ- 

ΝΙῸΝ δή ΤΊηντῖ Ἰοχίσοι. ρ. 187. 5680]. 
οὗποί εἶσι Τελέσιαπος, Δημοφῶν. ΠΕερικλῆσ, 

διαδαλλόμενοι εἰς ὑωδίων. καὶ Εὔπολίς φη- 

σιν ἐν Δήμοις" 

Ἱπποκράτιός τε τσαῖδις ἐμξόλιμοί πινες. 

βληχητὰ φέκεα, κοὐδαμοῶὼς τοῦ μοῦ τρό- 

σου. 
Ηΐϊης 161] σ 6 πάπτη οδί δου 6. ΚΘΥΙΒῚΒ 
ΤΊ Θβπι. 273, Ὁ} απππν ΜΠ δ! υοἰν 5. 1: 

ππδῖ 56 Φονϑηιν δἱ {ΠΠ1π|8 ἀοιητιπι πη θ}1- 

τὶ ἕδσθγα, αυδη) Ηρ ροσνεἶ8 δὲ δ] Ιογ τι 
σομἑα ΒΘΥΠἰ ατπν ΠΟῺ ᾿πη ογ το ν᾽ άθυὶ ρ05- 

51} νϑυθυτη, 5] αιιοά αἰμιά, πα χίπθ ᾿ς 

Ρίαπι ἴπ ἄθος 4ίσονθ, Νϑο ᾿βίπι 4 (ἀρετὴν 

ἔεοῖς Οοιηίοιβ, πὸ Ἐπτὶρι ήδη ἰαχαγοῖ: 
564 5ῖο δῖ ᾳπ6 50] 6, ἀθονιπη, 41105 ρῈ}}- 

1166 δοϊουδηΐ ΑΥβθπίθηβθϑ, ρου ροία 5 ἢν 

γ5ον, Ετ|15 ϑοονδίθην ἴπ ᾿ην] δι) 86- 

ἄποθγα νο] θυ], Ἰπλιηο ἴῃ ΟΡ 15 ρουῖοας- 

1ὰπ|, αιοά ποῦ δδάθηι θαμὰ ψ α]ρῸ 6 4} 15 
δϑηΐτοῖ "--τ- καλοῦσι {αΐϊαγπη εδἰ Α{|- 

οαπ)|. Ἰηορία 5αηΐ 4πε. 84 ἢο06 νϑυ θη 
δὐποίαί 56}}0].---βλισορεάμοαν. 6]. μωρόν. 

Ῥουγρθιᾶπη ἰπῃ ᾿η8ὺ 604. βλετσοβμάμαν. 

Ῥρ]ιβ αρθα ϑυϊάδιν βλισισορίμμοαν. Ἐ- 

ϑΎΘΡῚΘ [ἈΠ Πὰν Η, Θέ θρμπ5 1π 1]νοβϑι τὶ 
Ἰπά]σ6, Ε}}} μοδεαη!8 τποὲνρ βολλιι5 ἰορομ 
εἰτιηι 0586 αἰΐ, καλέσουσί τε σε βλιτομάμανν 



ΝΕΦΕΛΛΙ. 7 

Δίκαιος. 

ἀλλ᾽ οὖν λιπαρός γε καὶ εὐανϑ ὴς ἐν γυμνασίοις διατρίψει, 

ὃ σωμύλλων κοὰ μα ἀϊορὰν ἐριδοχεκίβάτελ᾽, οἷά περ οἱ νῦν, 

ἐδ ἑλκόμενος περὶ πραγμιατίβ γλισχραντιλογεξεπιτρίπῆϑ. 
ἀλλ᾽ εἰς ᾿Ακαδημίαν κατιῶν, ὑπὸ ταῖς μορίαις ἀποθρέξεις, 

ςεφανωσάμενος καλάμῳ λευκῷ μετὰ σώφρονος ἡλικιώτε, 
σμίλακος ὄζων, καὶ ἀπραϊμοσύνης, καὶϊλεύκης φυλλοδολόσης, 

ἦοος ἐν ὥρᾳ χαίρων, ὁπόταν στλάτανος πτελέᾳ ψιϑυρίϑη. 

ἣν ταῦτα ποιῇς, ἀ᾽ γὼ φυνάζξω, 
Ἁ ν Ψ, , Ἂ νδὴν [ὰν 

καὶ τορὸς τούτοις τοροσέγης τὸν νοῦν, 1010 

ἕξεις αἰεὶ στῆϑος λιπαρὸν, 
Ἁ Ἁ 3, ᾿ χοοιὰν λαμπρὰν, ὦμους μεγάλους, 

γλῶτταν βαιὰν, πυγὴν μεγάλην, 
’ [4 ΔἝἼ ἊΣ “ ε ΄“-“ 

τούσϑϑην μικρὰν" ἣν δ᾽, ἅπερ οἱ νῦν, 
5 εὐ δεύ “- Ν ΟΩΣΞΕ 

ἐπιτηδεύης, τορῶτα μὲν ἕξεις 
᾿Ὶ χροιὰν ὠχρὰν, ὠμοὺς μικροὺς, 

ΓΩ Α ΄. ’ 

στῆσος λεπτὸν, γλώτταν μεγαλῆην, 

σουγὴν μικρὰν, κωλῆν μεγάλην, 

ψήφισμα μακρόν' 

Ορίτπ)8 56 πα δεῖ συάϊοιτῃ Ἰοοῖῖο. ὈΠΕπη δ, 

1) χαλοῦσι ρτοάποϊτιν οδ΄ βεαπθηΐβδηι 
πιϑάϊαπι οὰπ ᾿ἰᾳ 144. βλισορόμαν ἀροιΊ- 
ναΐη ἃ βλύσον, δἰϊέιιηι, ααο ἃ ο]ΘνῚβ ρθ μας 

δϑὶ οθλἢλ11 1051016 5511 πὶ δὲ ἑαΐατιπ), 

απ8 Ἰη51151 οἱ ᾿πα ἘΠ 65. δεἐοὶ ἀρ ρ6]]Δπ- 
{ιν, ῬΙαι τας Τοῖς, ἱν, 4. 1. 

Βι 68 οἱ Ἰυῖδὰ 6ϑΐ πη ΓΘ ΊΓΙΧ, ἢΪ5] 4188 
58 }1 1 νῖπο δ γθηὶ 5.8Π|. 

(1105 νοσθη 5ι18π| ηἃ βοσοιάαϑ ᾿Π6Γ- 

ἴθβ4 8 ΠΟ πι1 Π65 ὀἐϊέγ65, δεἰ ἐγ 5. ἃΡ ρ 61] ηΐ, 

ἴης ἀδαιχίβ56, ν᾽ τὶ φαϊθιιβάδι ογὰ ἀ1- 

115 ογθαϊζαπι ἔαϊϊ, Θρα νοὶ! 1]1π|5 δἵ- 

[οὐτατ' οἴ γῇ. 
1008. αΙ. οὐδωρμινὰ, 

φευκτώ, γλισχραντιλογεξεσισρίπφου, γλί- 

οχρου καὶ ἀντιλογίων ἔχοντος καφατετριμ- 
; 

ῥξνην. 

1005, ᾿Ακαδημίαν, 

τριδολεκτράσελ᾽, 

δὶῪ σοάά, Αἴ 8]- 

ἤδι, Ὁ , 
καὶ σα ἀναπείσει 

ἀδ5 δηϊ αυϊογθι ποιηΐηΐβ ἔογπιαπὶ βου νἃ- 
νὶὶ ᾿Εκαδημίαν. 1)6 Μίιηεῖνθ βϑογὶς 

ο᾽εῖ5, Πα μορίαι ἀἸσεθαηίαν, νἸάς Μδαν- 
βίν Αἴ, Πθοἱ, 1ν. 6. 

ἀποϑοίξεις. Οο4. ἀποϑοίξη, ἴονηδ, πι6- 
αἴ, αυδὴν 1η Τα ΐαν15 ἀἠαιηαπΐῇ ΔΙ οΪ. 

1007. σμίλωκος. Ῥῖς {γ65 οοὐά, γὰ]- 
ΒῸ μήλωκος. 

σμίλακος οἴϊαμι ἴῃ ΠΟ. ΘΟ, ΒΟΥ ΡΕΠΠ, 
1010. τσροσέχχηφ. 516 θ6μ6 ἵγεβ δοάή. 
ΒΟ ορ γῃ] 90 προσέχοις. 

1014. (Ἰο55:5. τσόσϑην, Ψψωλήν. 1] 
δ 1γ5. 148, ὠχρὰν, κίτρινον, κωλῆν, μὴ" 
ρόν. Μία!ε : κωλῆν μεγάλην ορροῃϊΐαιν σῷ 
τυύσϑην μικρὼν ν, 1014... Ἰίαιια Ὠἷα 86οὶ- 
Ρἰθι απ) ρύὸ ϑεγεῖγο, αἱ κα ρτὰ 989, ψή- 
φισμω μωκρὸν, δικοῤῥαφίαν. 9 ἢ 

Αντιμώχου, 
Ω ᾽ ΄ : 

οὗτος λιῶᾶν πόρνος ἥν. 
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ὅν ν : ὍΝ Α ἩΕ . τὸ μὲν αἱσ χοὺὸν ἅπαν καλὸν ἡγεῖσιγαι, 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

1020 
-. διιῦν . ᾽ ς Υ͂ Χ Ἁ Ψ 

τὸ καλὸν δ᾽ αἰσχρόν" καὶ πρὸς τούτοις 

᾿ τῆς ᾿Αντιμάχου 
΄ ’ ᾿ 

καταπυγοσύνης ἀναπλήσει. 
“ ᾿ , ᾿ 
ω κοι λλίπυργον σοῴφιαν 

Ἅ . ΄᾿ 

κλεινοτατὴν ἐποισπκων, 
ς  «ᾺἊΖ »“᾿ ἢ 

τὡς ἢδὺ σου τοισι λόγοις 

σώφρον ἔπεστιν ἄνϑος. 
τὰ ’ Ὁ... [᾿ 

εὐδαίμονες ἄρ᾽ ἦσαν οἱ 
-“ ς ιν 

τότε θώντες, ἡνίκ᾽ ἧς, 

τῶν τοροτέρων. πρὸς γοῦν τάδ᾽, ὦ κομψο- 1080 

τορεπῆ μοῦσαν ἔχων, 
-“ ’ Ν ςε 

δεῖ σε λέγειν τι καινὸν, ὡς 
εὐδοκίυνηκεν ἀνήο -ὖ μη ἀνὴρ. 

δεινῶν δέ σοι βουλευμάτων ἔοικε δεῖν τπορὸς αὐτὸν, 
εἴπερ τὸν ἄνδρ᾽ ὑπερδαλεῖ, καὶ μὴ γέλωτ᾽ ὀφλήσεις. 

1025. κλεινοτάτην ἱπασκῶν, ΞΘ'1σ {τ68 
οοάά, οπιῖββα, φαΐ νυ]σὸ ᾿πβοτιίαν, 60- 
ΡυΪ]α. 

Οοραΐδπι παδεΐ Ἰι]ο σοά. 
1028. εὐδαίμονες ἄρ᾽ ἦσαν οἷ, Ψυϊρὸ 

εὐδαίμονες δ᾽ ἄρ᾿ ---Τπὰ1}}9. δδὲ ραγίΐοιϊα, 
41|88, τπιῷ ψέ ἴῃ βίγορῃϊοο γσοῖβι 959. 6χ ταὶ 

ἀοΡθα, 
Θοτρίατα οϑάϊοῖθ: εὐδαίμονες δ᾽ ἦσαν 

ἄρ᾽ οἱ ξῶνσες τότ᾽ ἐπὶ τῶν τοροτέρων, οτηϊδ5- 
δἷβ σοοῖθι5 ἡνίκ᾽ ἧς, α185 Ἰρποταπΐ οἰϊαπν 

ΤΠ ΟΙΏὮΓ. Εἴ Π]6 08. 

1050. πρὸς γοῦν σάδ᾽, δῖα Ἰ6ρῸ, υξ 
16 νϑυϑι8 ἈΠ. 660 Θχοαηποίαγ, Ὑ]- 
80 τυρὸς οὖν. Τὴ πιοὰ Ἰδοίΐοπο 51 ΠΡῚΠ 
ῬΡ6ά65 5Β[πρ᾽}15 σΟμρ Πα Πΐ, 48 Ομοτίοο- 

ΧΙ δδῦ τηθίγογιιπι ρουίθο 5ϑίηια Γαί]0. 
Νεο ἰἀπηθη ΠΟ ΠοσΘββαυ η1) 6ϑὺ ΡΓΟΓΒΒὲ 
58 {15 6β1 51] Ὁ σθυβὰβ 6] αβά6πὶ 5ἰηΐ σ6- 
ὩεΥῖβ, δἰϊδιηϑὶ ρθἄδθ θχϑπιηββδὶμι ΠΟΙ 
αυδάνοπί, ᾿ὔγαπί ᾿ἰάητ|6 }ιχία γι] ρα δ ΠῚ 
Ἰδσιϊοηθπὶ Δ η1 ΠπἸ 6 οἱ ὙΘυβι5 1811 ΠΟῊ 
ἀαμν πδηαὶ : 

νυν γαρ ἅπας ] ἐνϑαδὲ κιν  δυνος 
σὼν προτερων | “προς οὖν σωδ' ὦ Ι κομίψο 

δυπί ἐγ] πηϑῖνὶ σὨου αι "οἱ Ὀγα ΟΠ γ οαΐΑ], 
ΠΟΤ ΡΥΙΟΥ ΡΌΓΕΒ οϑέ : 8] 06} Τὴ 566 Π}- 

«ἃ 5646 ργὸ οἰιουίδηθο ἀΠΠ Δι νὴ Πά- 

Ποῖ, Θα ρουίοτοβ ἃ ῃΐ6 πὶ 1111 4105 ᾿πηπ|8- 

αν], 816 56ΥΙΡῚ μοίθνδηΐ: 
ὁπότερος γ᾽ | αὐτοῖν λέγων 

εὐδαίμονες δ᾽ [ αρ᾽ ἡσαν οἱ 

Ῥ ποῖ σαπέ σπου πη ΒΙοἱ πριν, [πὸ 
ΡΓΐογα Ῥυ μηδ βθύθην ἴθηδῖ ρῶοῃ απᾶῖ- 
ἴι5, οα] γοϑροη οί ἴῃ ἴτογο Θρ᾽ ἐγ πι5 ἕο - 

τ5. δεά σϑηα! πε ποῦ σ᾽ ἀθητγ ρμ11- 

ἀτ Ιδΐδβ. ραγεϊσι! κα {ΠΟ 16 η 415. πηϑένὶς 1ἢ- 

βοι ἴθ, 4010 118. ΘΧΟΙΊ 8 τη0}}15 Πππηΐ 

ψΘΓΒῈ5 οἱ νιν! ἀϊον δϑί ογαῖο, Θποΐ δά 
Ὀπο5 81105 δά ποί, ααΐῃ ἀπίϊᾳῃδα Ἰθοίϊο 
ΡΓΡ δγα αΤ. ΠῸΠ ΤΘρΡΌΡΆΡο, 

1050, ὀφλήσεις. 516 θ6η6 ἄπο ΠιορΊ!. 

ΒΟΙΘσΘ σα]θῸ ὀφλήσης, αποά Παννεβῖπς 
τϑοῖθ θιηθηάανθγαῖ, ὑσερθωλεῖ δὶ Τὴ 
ΤΠ ΘΠ γ. ΡῬογρογᾶπι ἄτι 4{1Π] ὑπερθαλεῖς. 

ὑσερθαλεῖ ἀρηοβοὶὶ ἰς δοά, πη 410 



ΝΕΦΕΛΑΙ. 

Αδ.. 

7ὅ 

καὶ μὴν πάλαι γ᾽ ἐπνιγόμιην τὰ σπλάχνα, κἀπεθύμιεν 
“2 9 ,. 4 ᾽ 

ἅπαντα ταῦτ᾽ ἐναντίαις γνώμαισι συνταράξαι. 
5 4 : [ὠ ἱ “ ΐ , ἐγὼ γὰρ ἥττων μὲν λόγος δι’ αὐτὸ τοῦτ᾽ ἐκλήϑην 
ο ἠ ΤΣ Ω͂ 7 4 

ἐν τοῖσι Φροντισταῖσιν, ὅτι τορώτιστος ἐπενόησα 1040 
Ν - ’ὔ Ἶ ΙΝ “Ὁ 9 75. δὲ ἃ 7, 

2.0 .Ἅ(Ἅ. ΤΟΙσ ὲ νοίνοις δέαι ΤΟΙ͂Ο ; δίκαις τοιναντι ἀντιλέξαι. 

Ἁ “ “τὠ:τἈ. ἤὔ , ω. ΄ 
καὶ τοῦτο πλεῖν ἢ μυρίων ἔστ᾽ ἀξιον στατήρων, 

Ν [χ2 "“ 

αἱρούμενον τοὺς ἥττονας λόγους, ἔπειτα νικᾷν. 

σκέψαι δὲ τὴν παίδευσιν, ἡ τοέποιϑεν, ὡς ἐλέγξω" 
ὅστις σε ϑερμῶ ᾧησὶ λοῦσθαι πρῶτον οὐκ ἐάσειν, 

’ὔ ΡΤ - ,αὶ ΕΣ ἃ Ἅ ’ 

“καίτοι τίνω γνωμίὴν ἔχων, ψέγεις τὰ σερμα λουτρὰ : 

Δι. 
ε Ἁ ’ ἥν 5 Ἀ δ τῶν Σ ὅδ 37 ὁτιὴ κἀκιστόν ἐστι, καὶ δειλὸν ποιεῖ τὸν ἄνδρα. 

Αδ, ἐπίσιχερ' εὐθὺς γάρ σε μέσον ἔχω λαδὼν ἄφυκτον. 

καί μοι ᾧράσον, τῶν τῷ - παίδων τίν ἄνδρ᾽ ἄριςον 

Δινοχοῆν, νομίϑεις, εἰπὲ, καὶ πλείςους πόνους τ θαι} : 

Δι. ἐγὼ μὲν οὐδέν᾽ “Πρακλέους βελτίον᾽ ἄνδρα κρίνω. 1050 

Αδ.. προῦ ψυχρὰ δῆτα τ ὠποτ᾽ εἶδες Ἡράκλεια λουτρά ; 

ες καΐτοι τίς ἀνδρειότερος ἣν ; 

ἌἍ 1 Π παῦτ᾽ ἐστὶ ταῦτ᾽ ἐκεῖνα, 

ἃ τῶν νεανίσκων ἀεὶ δι᾽ ἡμέρας λαλούντων 
ἐπὴν τ τὸ πον «σοιεῖ, κενὰς δὲ τὰς παλαίςρας. 

Αὃ. εἶτ᾽ ἐν ἀροθῶι τὴν διατριδὴν Ψέγεις" ἐγὼ δ᾽ ἐπαινῶ. 

εἰ γὰρ πονηρὸν ἦν, Ὅμηρος οὐδέποτ᾽ ὧν ἐποίει 

βουϊρίππη ὑπερδαλῆ. Θυΐρρ6 υθ] 488 ἴῃ ὃ 
ΑΥὐτοα ἰθυι ΠΕΙῸ εἰ ρτῸ 4 ΟΝ] τοι αἰα 6βΐ. 

1086. καὶ μὴν πάλαι γ᾽ ἐαηγμῦν: 
Τὴ πιθηνῦν. δουρί καὶ μὴν τσάλαι γ᾽ 

ἔγωγ᾽ ἐπνιγόμην. ἴ1Ππ4 ἔγωγ᾽ αιοὰ πι6- 

8} ἴανθᾶΐ 6 νϑιῖα Ἀ}115 ΟΟΠἸΟΙ5 ἰ66- 

{Ἰ0η6 Πινθοῖαπι [ι11, οἱ οχτωῖ ἀνε, 
Ῥτωϑίαι ἴθρθγο αὶ μὴν πάλαι γ᾽ ἐπ᾿νεγόμην, 

ἡπᾶπ| κὸ μὴν ἔγωγ᾽ ἐπνιγόμην. ῬΘΒ511}6 

νὩΟῸ Ἰορίταν κα μὴν πάλ᾽ ἔγωγ᾽ ἐπνιγό- 

μην. ὕἹύϊηα Τὴ πάλας 6}14] πο Ροΐεβῖ: 

αἸρ ἢ Ομ ΘΌγμηι 6] ἰδῖο Ἰοσαι μά θ 6. ἰαἢ- 
ἴὰσπι [ἢ ν ΘΙ 15, 

᾿ καὶ μὴν τυάλαι γ᾽ ἐπνιγόμην. 86 11- 

αἰάο, π απὸ αυϊάθιη  ἀδοϊ οι αϊὸ αρῖσο, 

ΒΟΤΊ τ ἱορίξαν ἴῃ οοά. φιοάᾶ ᾿ΐα δἸηδῆ- 

ἄαιθ μ.Π}|5. ἃ11π|5 6χ ἐν ι ογαΐ, 

1046. καὶ δειλὸν ποιεῖ σὸν ἄνδρα, «816 

ἡθοΐθ, αἱ ᾿πηργθβϑὶ, Β. Τ 68. ἃ}}}2) τη 610 
Γερυρπδηΐθ, διιλόσατον, 

Οοά. Σωλὸν σ'οιεὶ σὸν ἄνδρα. 6]. μαλα- 

κίας γὰρ αἴτιον, 

1047, Οοποϊηηῖι5 1 ᾿ς οοὐ, εὐθὺς 

γάρ σ᾽ ἔχω μέσον λαδὼν---[ῇ νούτμι οἷ -᾿ 
ἰοσαξο 6 ὁδίογὶ πο σομβοηί πὶ ὁοἠ ἡ- 

Ναμβη]πθ ἴῃ πηθινθν, βογιρίπιη τ εὐθὺς 

γάρ σε μέσον λαθὼν ἔχω γ᾽ ἄφυκτον, 

1051. Αφψιὰς πα- 

(τὰ οαἰἰὰ5, ϑερμῶν ἄπτεχνα ῥεύματα, 

Ἠενοιιὶδ ϑαίμδα νοσα θα. Ἰδια 5 δά 

Ἡράκλεια λουτρά. 



Ἴλ. Ρ. 1279, 1. 4, ϑέρμα δὲ 

πυρὸν διαφορὰν τῶν ψυχρῶν, 

ἥρωις ἱδοῶ ἀπεψύχοντο. τὰ 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

Ἵ «ὧἷἱ Ε 4“ ΝΑ, ΠΝ ἃ ᾿ 

τὸν Νέςορ᾽ ἀγορητὴν ἄν, οὐδὲ τοὺς σοφοὺς ἅπαντας. 

ἄνειμι δῆτ᾽ ἐντεῦϑεν εἰς τὴν γλώτταν, ἣν ὁδὶ μὲν 
3 “-ἬὌ Α , 9 “ 3 Χ , 

οὔ φησι χρῆναι τοὺς νέους ἀσκεῖν: ἐγὼ δέ φημι. 
οίρω, Ν ἢ “ Χ , καὶ σωφρονεῖν αὖ φησι χρῆναι. δύο κακὼ μεγίςω. 1060 

9 Ἂ Ἁ Ν᾿ τ“ Φ9. "“ .“ 4 “κ᾽ 33 

ἐπεὶ σὺ διὰ τὸ σωφοονεῖν τῷ σσώποτ᾽ εἶδες ἤδη 
’ 

ἀγαθόν τὸ γενόμενον ; ᾧράσον, καί μ᾽ ἐξέλεγξον εἰπών. 
πολλοῖς. ὁ γᾶν ΠΠηλεὺςξλαξε διὰ τὅτοτὴν μάχαιραν. 

μάχαιραν; ἀστεῖόν γε κέρδος ἔλαβεν ὃ κακοδαίμων. 

Ὑπέρθολος δ᾽ ἐκ τῶν λύχνων πλεῖν ἢ τάλαντα πολλὰ 
εἴληφε διὰ πονηρίαν" ἀλλ᾽, οὐ μὰ Δί᾽, οὐ μάχαιραν. 
καὶ τὴν Θέτιν δ᾽ ἔγημε διὰ τὸ σωφρονεῖν ὃ Πηλεύς. 

Ἵ 9.,...Ὁ -“,͵,΄Ἦ᾿ 3 ΠΡΟ ΝΝ Υ 3 ᾽ Ἀ Ὕ 8 ᾿ 
κατ ἀπολιπουσὰ Ὑ αὑτὸν ἀρ τ . οὐ γὰρ ἣν ὑρριςῆς, 

εὐξ ἰδὺς ἢ ἐν τοῖς στρώμασιν τὴν νύκτα τραυνυχίξειν' 
γυνὴ δὲ αεϑομευφαμκένη χαίρει. σὺ ὃ᾽ εἶ κρόνίπατος. 1070 
σκέψαι γὰρ, ὦ μειράκιον, ἐν τῷ σωφρονεῖν ἅπαντα 
ἅἄνεστιν" ἡδονῶν 9 ὅσων μέλλεις ἀποστερεῖσψαι, 
παίδων, γυναικῶν, κοτ]άθων, ὄψων, πότων,κιχλισμιών. 

[2 7 “ Υ̓» ͵ 5 Ἁ ΦΞΩ͂Ν καῖτοι τί σοι δὴν ἄξιον, τούτων ἐὰν στερην ἧς ; 
ΓῈ Ρ 9 “ Ε] Ν μη Ἄι. Ἄς ἢ 

εἶεν. τοάρειμ᾽ ἐντεῦνεν ἐς τὰς της Φύσεως ἀνάγκας. 

Ῥιοποιηθη Γοἰϊηθη άπ ούαΐ οἱ 

ΠΘρΔ [0 Ἔχ ρΡαΠπρ θη. 
Οοά. Ὕπέρξολος δ᾽ οὐκ ἔκ τῶν λύχνων, 

αι» 

λοετρῶ εἐφῆης 
“ ΝῚ 

οἷς οἱ καλοὶ 

χνων. 

δὲ σοιαῦταω, 

καὶ Ἡράκλεια λουτρὰ ἡ τσαροιμία ἔλεγεν. 

ἦσαν δὲ ζαῦτα πρώτως καὶ κυρίως τὰ ἐκ 

γῆς αὐτοφυῶς ἀναδιδόμενα ἐπὶ ἀνα ψυχῆ, 

φασι», Ἡρακλέος ἀϑλοῦντος. ἀλλ᾽ οὗτος 

μὲν ὁ λόγος, ὃν οἷδε καὶ ὁ Κωμικὸς ἐν Νιφέ- 

λαις, τοῖς ἀποσερινύνουσι τὴν τρυφὴν ἐϑέ- 

λει συμφωνεῖν. Οοηΐ, δαπάσδπη Εἰ 5.41}1- 

τπὶ 84 Οἀ. ρῥ. 1694.1], 16. 

1060. δύο κακώ. Μίοπάοβε ἴῃ ἷν. 
οοαά, δύω, ΨΜΊ᾽46 ποίδιη βιιρτὰ 489. 

ο 1062, γι46 Ηδογ οἰ ἴαπὶ ἴῃ Πηλέως 

μάχαιρα, εἴ ΑΡΟΙ]]ομ1 ΠΝ. 5610} 8ἰδπὶ 

δή 1. 224. 

100. Ὕπέρθολὸς δ᾽ ἐκ σῶν. λύχνων. 
Τὰ ἰν. οοἰ, ὍὝσπέρθολος δ᾽ οὐκ ἐκ τῶν λύ- 
χνών. υΐρο Ὕπέρδολος δ᾽ οὐκ ἐκ λύ- 

1067. φὴν Θέτιν δ᾽ ---Οοα. σὴν Θέτιν γ᾽ 

ἔγημε. 
1069. στρώμασιν. Ῥεγρετγᾶπι γι]ρῸ 

᾿ στρώρασι. 

1070. σιναμωρουμένη. ΑἸ]. συνουσιαξο- 

μένη. Μαϊε τὰ Ὁ, πὲ δρι ἃ ϑαϊάδηι συ- 
γωμωρουμίνη, 4υοἃ ἜΧροηϊί συνεχῶς ἀνδρὶ. 
συνουσιάζουσα τορὸς μίξιν, ἀντὶ τοῦ γαμου- 

μένη.-- Κρόνιππος, ὁ μέγας λῆρος, κακ᾽ 

ἐπίτασιν λαμβανομένου τοῦ ἵππου. 
1076. ἐμοίχευσάς σι, κἀς’ ἐλήφϑης. 

γυ]σο ἐμοίχευσας. τί; κατελήφϑης 5 
οἰαυἀἸσαηΐίθ νϑῦβι, απ 6 πὶ ΡΥ 116 οπιθῆ- 
ἀανὶτ Βεη]οῖα8. [ἢ τη60 τί δὴ κασελήφ- 

ϑης. ἴπ Β. «εἰ δῆσα. κατελήφϑης. Οεἴοτι 

αἵ γυ]σο, πἰδὶ φυσᾷ ἱπ (΄. εβὶ κατελιίφϑης.. 
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ἥμαρτες, ἠράστγης, ἐμοίχευσᾶς τι; κατ᾽ ἐλήφϑης. 

ἀπόλωλας" ἀδύνατος γὰρ εἶ λέγειν. ἐμοὶ δ᾽ ὁμιλών, 
᾿χοώ τῇ φύσει, σκίρτα, γέλα; νόμιζε μηδὲν αἷἱσχρόν. 

μοιχὸς γὰρ ἢν τύχῃς ἁλοὺς, τάδ᾽ ἀνϊερεῖς πρὸς αὐτὸν, 

ΒΟΥ γ᾽ 5 ἌΡΑ ὡς οὐδὲν ἠδίκησας" εἶτ᾽ ἐς τὸν Δι᾿ ἐπανενεγκεῖν" 1080 
Ὁ ΠΝ, Ν φ 

κορκεῖνος ὡς ἥττων ἔρωτος ἐστι καὶ γυναικών. 
“ ΄“ .- “ δ ’΄ 

καίτοι σὺ, ϑνητὸς ὧν, ϑεοῦ πστώς μεῖζον ἂν δύναιο ; 

τί δ᾽, ἣν πω πιϑόμενος. τ τέφρᾳτετιλθη; 

ἕξει τινὰ γνώμην λέγειν, τὸ μὴ εὐξύπρωκτος εἶναι": 

ἣν δ᾽ το ες ἦ; τί πείσεται κακόν : 

Δι. τί μὲν οὖν ἂν ἔτι μεῖϑον τπάϑοοι τούτου ποτέ: 

Αδ. τί δῆτ᾽ ἐρεῖς, ἣν τοῦτο νι) ἢ ὃ ἐμοῦ ; 

ἀἰλτον τί δ᾽ ἄλλο; 
Φέρε δή μοι ὑπ τῳ, 

ξυνηγοροῦσιν ἐκ τίνων : 

γιάος. ἤπιοίαγθ ἰφοίίοιθι. Ῥοβίαιδι 

κατ᾽ ἴῃ ριθθροβί!Π!οπθ) κατὰ νοῦδο 
7υποίδη ταυΐαία πη [υ11, ΠΠΌΓΑΤΙΙ ΔΠ116Γ 

8111 πη ΘΕ ΓᾺ ΠῚ ΒΆγΟΙ ΓΘ. βὐα ἀπ θυ πα π, ΟΠΊΠ68 

ἱπηρθυϊθ. Ῥαεγιηαίδιοπὶβ κᾷτα οἱ κατὰ 
ΘΧθιρἶα ποίαν! 84 ΤἼοϑηι. 482, ἤδη. 
1440). ὕοης. 682. εἴ 110]. 

1079. τσρὸς ὠὐπὸν, τορὸς σὸν ἄνδρα σῆς 

γυναικός. 

1080, ὡς οὐδὲν ἠδίκησας. 16 ἴγο8 
οο44. [Ιῃ Ο. υἱ ἴπ ἱπηρηθ8518, ἠδίκη- 
πᾶς. 

1082, δῖ. Δονὶβ 7}. Γ᾿ 
5 πῃ συηπιημαί Ολώγθα, αἰ ρα 6 11, δαὶ 
ουδίοβ Δ αἴ {5 {δ γαῖ, ντ αι Ἰηδγαῖ, ἀρὰ 

Τεγεπίπηι ἴῃ πα πηοΐο 111, ὅ, [,ροίοτὶ 

σταΐθιπ ἴθοθνο, 8] Ἰθρι ἰβδίιθαιι. δάο- 
Ἰεβοθπί15. ἃγρ απ θα ΠΟ Θαν ἢΪ6 ρ΄Ὸρο- 
Ὠ8ΠῚ. 

γυπι ἃρραναϊαν, νἱΓρΡῸ ἴῃ οοποΪανὶ 
ϑ66εἵ 

5 Βρδοίαπ5 [ΒΡ ]ΔΠὶ ἀυσηάδῃν Ρἰοἴδλπι, 

ἃ] ᾿μϑυ δὲ ριοίαγα ᾿θ50; Φονεπι. 
απὸ ρδοίο 1)απᾶφ ΠῚ151558 ΔΙ απ} αποη- 

ο΄ ἄδην ἰπ ρτδπιί απ μι Ὁ ΓΘ ΠῚ ἈΠ ΓΘΊΙΠΙ. 
Ἐροπιοί αιοηυο ἰὰ ϑρθοΐανο δορὶ: εἱ 

418 Ομ] 6 [βϑνδΐ 

78πι οἸΤπὶ 1116 Τα ἀππιηι, ἱπη ρθη ἴο πηᾶρ᾽ 15 
δηΤη15 ρ Δ 6 αὺ π}1Π], 

ἀθα 5688 18 θγΓΘί ἢ σοην ΘΓ 1550, δὲ 
Ρθὺ Ὁ]1Ι6 Π85 ἴθρ᾽ 185 

νΘηΐ556. οἰδποι]ηη, Ρ6Ρ δ᾽ ανίϑι ἔὰ - 
Πομπὶ ἰαοίαπι τε} 161]. 

Αὐ ηιοιη ἐθθ ὃ 41 ἰθηρῖα σαὶ 
511Π|1|ἃ ΒΟΠ 11 ΘΟΠ ΟΊ. 

Ἐρὸ Πποιιῃποῖο ᾿ς ποῖ ἤδοθυῖ ὃ ΘΟῸ 

νΘιῸ {Ππι4 {6 οϑυῖπι 86 1] 618. 

1083. «ἰ δ᾽, ἣν ῥαφανιδωθ)ῇ σσιϑόρενός 

516. αὖ ΤΘΟΘΠΓΟΥῈ5. ΠΡ Γθβϑῖ, Ο. 

ἴὰ {10115 8115 τσειϑόρενος. Ρ6- 

5 ἴπ ρυϊηα τ δα, σῇ δ᾽ ἣν ῥαφανιδω- 
Θῆ γε τοειϑόμενός σοι, 

σοι. 

ΓΘΟΙ͂Θ. 

τοιϑ)όμενος. 

θαι ἴῃ 

(οἷ. τσειϑόμενος. Θ᾽η)]- 

μος οὐάΐδθ, δἰ ἸἸβηῖδ 45 

5118. 51ΠΠ}2 ΘΙΓΟΥΘΠῚ 580 0 1551}6 ἀδρυδῆθῃ- 

ἀϊ, 66 Θὰ πη ΟὔΒουνά 6, αι θ᾽ σα Π 6 ο]»ν]- 

81 Το, ἈΠῚ6 ἀυχ). ΑΥ 18} μθ δ δ 811 Πὶ 

δ΄, ἢ} 0} 118. ἴῃ Ἰ00189. πὶ πἰναπηαι6 [0 γ- 

πῶ τη ἴσα πὶ δά} }{11.. 5 ΠΟΘ ἂΠ Β6τὶ- 

Ρίαναπι ἱπη ρου τα ᾿ϊ τατον πλ ἃπάδοὶα 
Ἰμλτη τι τἀϊαι [Ὁ1556. 



9 ΕΣ ΄ ἐξ εὐρυπρώκτων. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

τί δαί ; τραγωῳδοῦσ᾽ ἐκ τίνων ; 

Αδ.. ᾿ 

3 3 ’ 

ἐξ εὐρυπρώκτων. 

ΩΝ [4 

καὶ δημαγωγοῦσ᾽ ἐκ τίνων ; 
ΕῚ » Ψ' 

ἐξ εὐρυπρώκτων. 

ὀγηώμριν ὡὡς οὐδὲν λέγεις ; 
᾿ , 

καὶ τῶν ϑεατῶν ὁπότεροι πλείους, σκόπει. 
ἃ Ἃ ἴω] 

καὶ δὴ σκοπῶ. 

Αὃ. τί 

Δι. 
, ἀπ ΠΣ ΠΝ ᾿ 

πολὺ πλείονας, νὴ τοὺς ϑεοὺς, 
Ἁ 9 , ᾿ ο-“ὦΔκ 3 9 Ἁ 

τοὺς εὐρυπρώκτους. τουτονὶ γοῦν οἷὸ ἐγώ, 
3 .Υ̓́ Ἀ » 4 

κακεινονὶ, καὶ τὸν κομήτην τουτον!. 
λ Αδ. 

Δι. 

4 “-.».»" "“ 

τί δῆτ᾽ ἐρεῖς ; 

1089, ἘΠοίοτο65 οἷ δα  ΒΆΓΠΠὶ ΡΘΕ ΌΠΟΒ, 
εὖ οἸηθἀ05 5 ρ6 ροϑιβέν ἠοῖ, ΥὙιης δά 
Οοης. 113. [ὰ Δοϊότνη. 714. 

Κ, Ν ΄ Ἁ Ν 

ψηφίσασθε χωρὶς εἶναι τὰς γραφὰς, 

ὅπως ἂν ἢ 
“« ΄ Ν ͵ ΝῚ Ν ε , 

τῷ γέροντι μὲν γέρων καὶ νωδὸς ὃ ξυνή- 
γορος" 

σοῖς νέοισι δ᾽ εὐρύπρωκτος, καὶ λάλος, 
ε ΄ 

χῳ Κλεινίου. 

1091. τραγῳδοῦσ᾽. 86110]. εἰς Φρύνιχον 

φασὶν αὐτὸν ἀποτείνειν τὸν πραγικὸν χορευ- 
᾿,ὕ Η ν Ἔ ,Ν , , 

σήν ἐπεὶ διεδάλλετο ἐπὶ μαλακίῳ διὰ 

Σοικιλίαν σχημάτων. 864 θεπ6 ομϑβοῖ- 

ναί Βευρίθγαβ δὰ Αρδιποπϑηι δἴϊαπι ἢδθο 

γϑίθυ γι ρο586, ο] ΝΕ Πα 651] ἢ τ15 ἱπ ΤΊ 65}. 
αἷῦ ν. 900. 

Ν Ν ’ ᾿ - ΄“ δι. ἐν καὶ μὴν σύ γ᾽, ὦ καταπῦγον, εὐρύπρω- 
κταος εἰ, 

οὗ ποῖς λόγοισιν, ἀλλὰ τοῖς τραϑήμασιν. 
1099. ΠΙο οὐ θα 1 6Π8 νΘΥΒΙ15 ΠΕΠΠῚ 6.18 

515 ΓΟ ΓΠ βδηΐ. 916 ΘΙ θα τν 

1} ΠΠΡΙΘ5515: 

τοὺς εὐρυσρώκτους: 

το εἴϑομιαι. 1090 

εὖ λέγεις. 

ἄρα δῆτ᾽ 

δῆ ὁρᾷς ; Ἶ 

1100 

ἡττήμιε)᾽. ὦ κινούμενοι, 

καὶ φουτονὶ γοῦν οἶδ᾽ ἐγθ; »βμεινονὴ, 
καὶ σὸν κομήτην σουχονί, ὺ 

Ραμ. καὶ δη18 σουφονὶ, Ἀθαδβῖ ἃ {188 

οο46, 
1101. ἡσσήμεϑ᾽. 516 {τ65 οοἥά, Νῖδι5; 

αὐ ν}]»Ὁ, ἡσσώρεϑ᾽, [Ιη Α.Ὁ, Ὁ. ΡΙ]ι- 
ἀϊρρί τ ροϑιβοῦᾶ ργϑῆχα εϑὶ ψεύδη ϊ 

1104. ιαπν αἰ ΕΓ ΟἿ δ) ρει 11 εἰΪδ πη} 

Οναϊδπ θυ, 6 ου)υς δα τοη8 ἢ ἡ οποία 

ἐγ η5}} 1, Δ] Ια5ηπ6. ἃ] η οἷ. [πη Β. πηϊ- 

σα τοῦθ ἡτσήμεϑ᾽ ΨΖυβίο Οταϊουϊ 

ἐγ θαΐημ, εἱ ῬΗια!ρρι ἀφ ρϑιβοηα ἃπία 

ὦ κινούρεενοι ροξὶα. τὶν: αἰ, οἱ 

Τϑοθη ο 65 ρθη οἵη ηἶα Διίο Ὁτὰ- 
τοτὶ θα απτ, απο Ἰηὰρ15 ρτο) 0. ὨΙοΙέ 
απο) δέξασθέ μου ϑοιμάφσιον, ποθὴ υἱἱ 

ΘΧρΘαΠ 5 ουγταΐῖ, ηπ65 ΟΠ] αβίεθ δδέ 
Ἰπτοτρυθία 0) δᾶηι6 ᾿Πορ 551π|8 ; 564 
απ|ὰ ἤηοὶξ Οοιηΐοιβ ϑοοιαίθπι ἀϊβοῖ- 

ΡΌΪ]ο5. νΟΒΈ 15. ΘΧΌΏΘΓΘ Β0]1}{ππὶ ἔιΐ586, 

ΡηΪυϑησδαν ἴ 56ῃ απ) δά Υθηΐαν. 
ϑαρτα 498, ἀλλὰ ὙΡΡΕΣ εἰσιέναι νοροί- 

ζεσαι, ' 
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τορὸς τῶν Θεῶν, δέξασϑέ μόυ 
ες οιμάτιον, Ὁ 

ἐξαυτομολῶ πρὸς ὑμᾶς. 

Σω. τί δῆτα; πότερον τοῦτον ἀπάγεσϑαι λαβδὼν 
βούλει τὸν υἱὸν, ἢ διδάσκω σοι λέγειν ; 

δίδασκε, καὶ κόλαζε, καὶ μέμνησ᾽ ὅπως 
- ,ὔ ς. “Ξ2Ξ.Ν , 

εὖ μοι στομώσεις αὐτόν᾽ ἐπὶ μὲν άτεροι, 
φ. ᾽ ΔΝ τ ο 9 “᾽ ; 

οἵαν δικιδίοις" τὴν δ᾽ ἑτέραν αὐτοῦ γνᾶϑον 
[ά 

στόμωσον, οἵαν ἐς τὰ μείφω τρᾶάγματα. 
ΝΣ, τ “ ν᾽ “ ἀμέλει, κομιεῖ τοῦτον σοφιστὴν δεξιόν. 
ὠχρὸν μὲν οὖν, οἷμιαί γε, καὶ κακοδαίμονα. 

χῶρ εἴτε νῦν. 

1110 

οἷμιαι δέ σοι 

ταῦτα μεταμελήσειν. 

Τοὺς κριτὰς, ἃ ἃ κερδανοῦσιν, ἣν τι τόνδε τὸν χ» 

ὠφελῶσ᾽ ἐκ τῶν δικαίων, βουλόμεσιν᾽ ὑμῖν φράσαι. 
ὦ ΓΝ “ὦ , ᾿ς 

τορώτα μὲν γὰρ, ἣν νεᾷν βούλησ)᾽ ἐν ὥρᾳ τοὺς ἀγρὲς, 

ὕσομιεν τορώτοισιν ὑμῖν, τοῖσι δ᾽ ἄλλοις ὕστερον. 

ἡττήμιϑ᾽ ὦ κινούμενοι. 815 οἰϊαπι ἰνὶς 
οοά, Ῥαγίϊοϊρῖο βρο βου ρία 5]. σύνου- 
σιωφόμενοι. ϑοησδηία «59 Θεδίουὶ 
οοπἰϊηπαΐα ἃ ΠΙἰθτατῖο οοά, Ῥοβίιποάο 

γοοθηϊον π8Π8 Κ. 1102. εἰγαιηθπηίο 

με χὶν ποίαπι Φεδ. Ρυεῖθυ ΠΠθταγῖα8 
Ρδυβοπᾶβ αἰ] ψι16 ποίαν! μαἰηΐο, 
.1105. ὠπάγεσϑθαι. (ἰἸο588. ' ΠΠ60 

ἀπιλϑεῖν.---ῆ διδάσκω σοι λέγιν 5.10 
τεοίθ ἧν Β, υἱ ἴῃ ᾿πιρ 8 8518. [ῖω Α. δι- 

δάσκω τοῦ λέγειν. ἴῃ Ὁ. διδάξω τοῦ λέ- 
γειν. Ιη Ὁ. διδάσκω «ὸ λέγειν." 

αἰ δῆτα, τοόσερον ποῦφν---Βῆ 61:5 ἷσ 

οοά, πότερα, ηαποά γροϊρίοπά μι, 3ὃ6α.ν, 
ο904. ἃ ῥυιιπᾶ πϑᾶπι στὸ λέγειν, 584 δι 61}- 
ἀαίυμη σόν, 

1108. σσομώσεις. 

Β, σπομιώσῃς.---οἵαν. 

Ῥογρθγᾶμι πλ6118 οἵ 

5α 1488 : 
ἀδὶ απο Ιοοαι ρτούθυί, 

1115. ΠῚς εὖ Βθ] 65 νϑυβί σα 5. νὰ]}- 

σοὺ τ] δυιμαἴατ δοτγο, δὰ ππιησ πποάπ) 
ΒΟΥ : χώρει νῦν' οἴομαι δὲ 

δυνα Τήν. 

σοὶ ταῦτω μεταμελήσειν. 

γοβαβ ἀἰβια χὶ δὲ ραγβοηὶβ αἰ νῖδὶ, αὐ 688 
ἴῃ Βηθι δ ν, Ὁδὲ βου ρίμπι χωρεῖται νῦν. 

Ἐπιοπαδία ἴῃ ὦ, χωρεῖτε νῦν. (Λυᾶιη 825- 

ΡΒ ΠΙ|ΡγΔΡ αὐ οἱ 5 δομία ἀν ηΐ, που πί 

αι ραθεῖ. ἴῃ Ὁ, δπίβ χωρεῖσε πὰ}}8 
ροβα δὶ ρϑυβοπα, ὁπλη 5 840] βοθηίῖ 
σοἠ (πα 18. 516 οὐϊτη δϑί 'η πηθο, δ] 
μ1816 βογρίαπι χώρει. Ιῃὰ Β, ἀπο δὶ 
ΨψΘΓΒ115 ἸΠΘ6 0 1581Π|6 ϑίγθρϑίδαϊ ἐγ θαι. Τα 

6. εὐ 1π πλθ0, τ 1π Ἰπθ Ὀτᾶη. βου ρίαηι 

εϑὲ οἴμκαν, ΠΟη οἴομῶι. 

Ὦυο γϑιβί  }} 1η πος οο6, ΠΡ 
ΘΟ Τα], δ ΒογΙρί τὰ : χώρει νῦν, οἷ- 
μαι δέ σοι---- 

1117. νεᾷν. 51΄6 Δ, Ο΄ γοσίθ. Ρεγρε- 
τϑι ψῸ])ρῸ νεοῦν. Εἰοογοθίμβ : νεῷν, νεώ- 
σαν γῆν. ἰὴ ν᾽ 46 εὐπιάἀϊαιη ᾿πϊετργθίθιῃ, 
ΟἸοββᾶ : ἀροτριᾷν. πουαγθ, ἐδύγαιπα αγαΐγο 
Ὁδν 6 6.---ἶν ὥρῳ, ΟἹ. εὐκαίρως. Ἐρο [θυ 
δοοῖθο. 



80 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 
Α , ᾿ 

εἶτα τὸν καρπὸν τεκούσας ἀμπέλους φυλάξομεν, 
[ν , 3 ΠΣ 

ὥστε μήτ᾽ αὐχμὸν πιέζειν, μνήτ᾽ ἀγαν ἐπομιθρίαν. 1120 
Ἃ, δ᾽ » ’ 3 «ε ᾿. ϑ Ν Ὰ 3Υ Ἁ 

ἣν ὃ᾽ ἀτιμάση τις ἡμᾶς, ἡνητὸς ὦν, οὔσας ϑεὰς, 

ποροσεχέτω τὸν νοῦν, πτρὸς ἡμιῶν οἷα πείσεται κακὰ, 
Ε 3 Ὸ λαμιβάνων οὔτ᾽ οἶνον, οὔτ᾽ ἄλλ᾽ οὐδὲν ἐκ τοῦ χωρίου. 

Ἂ φ ΄ Β 
ἡνίκ᾽ ἂν γὰρ αἵ τ᾽ ἐλάαι βλαστάνωσ᾽, αἵ τ’ ἄμπελοι, 

’ὔ 

ἀποκεκόψονται" τοιαύταις σφενδόναις πραιήσομοιν. 
4Ὁ δὲ Ω ψ δ Τὸ ἘΝ Ν “ ῇ ἣν δὲ πολιν) εὐοντ᾽ ἴδωμεν, ὕσομιεν: καὶ τοῦ τέγους 
Ἁ ΐ 3 ᾿“ Υ͂ ᾿ΟΞΟΣ ἤ τὸν κέραμον αὐτϑ χαλάϑαις ςρογγύλαις ξυντρίψομεν. 
ΕΥ “᾿ ΕῚ » ΑΝ ΩΥ “ -“ Ω », ῇ 

καν γοιμῇ τοοτ᾽ αὐτὸς, ἢ τῶν ξυγγενῶν, ἢ τῶν φίλων, 
Ἂ 4 .“ “ ἣ 

ὕσομεν τὴν νύκτα πᾶσαν" ὡστ᾽ ἴσως βουλήσεται 

ἂν ἐν Αἰγύπτω τυγεῖν ὧν μᾶλλον. ἢ κρῖναι ὃ κἀν ἐν Αἰγύπτῳ τυχεῖν ὧν μᾶλλον, ἢ κρῖναι κακῶς. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ, 
ΠΑΣΙΑΣ, ΜΑΡΤΥ͂Σ, ΑΜΥΝΙΑΣ, ΧΟΡΟΣ. 

Στ. ΠΕΜΠΤΗ͂, τετρὰς, τρίτη, μετὰ ταύτην δευτέρα" 
Ὦν ἃ 5 ἈΝ ΩΣ “- ε “ 
εἶθ, ἣν ἐγὼ μάλιστα πασῶν ἡμερῶν 

δέδοικα, καὶ πεέφρικα, καὶ βδελύττομαι, 
3 Α ἢ ’ - 32, 3 53 Ἀ 7 

εὐθὺς μετὰ ταύτην ἔστ᾽ ἔνη τε καὶ νέα. 
τ᾿ 7 ν᾿ Ἀπ τῷ ΟΝ ’, ΄ὔ 

π:ἃς γάρ τις ὀμνυσ᾽. οἷς ὀφείλων τυγχάνω, 
[ω}] “ ΄ "»“ 

“είς μοι πορρυτανεῖ᾽, ἀπολεῖν τε φησὶ καἀξολεῖν, ὁ 

1120. μήτ᾽ ἄγαν ἱπομξρίαν. 8516 ἵν. 
οοὐά. τεοίθ, ον ἶββα 1188. 1 ἴπ| ρ ΓΕ5515 1Π- 
δρίε ᾿πβϑυϊέασ ρατγίΐσι]α, 146 ποί. Βα ρτᾶ 

199, ᾿ ἀώνον 
1144. Ῥεββίιηθ νυ]ροὸ ἐς Ἰοσι5 ἰη- 

ἰοτριποίηβ οιδέ, αυ04 αυἱὰ ΒΘΓρΊ οΓα8 

πη δηϊπιδάνοτ τ, τ] ἀϊσα [δα δα ΘΟΗΥγΘΓ- 

εἰτ.. Οτάο 6βὲ: ἡνίκ᾽ ἂν βλαςφάνωσιν αἵ σε 

ἐλᾷαι καὶ αἱ ἄμπελοι, ἀποκεκόψονσαι 

αὐταί. Ν' οτθιιαι βλαςάνωσιν αἀ ιτἰύυϊη- 

406. ποιιϊπαίϊν μη μευ μηδὲ ἐλᾶαι εἴ 
“ Ὀ » ΖΡῚ 
ἄμπελοι: αἰίογαπιαιθ νϑύθιπὶ ἀσοκεκὸ- 

οντῶι ἴαπι 46 οἿεἶβ ατδπὶ 48 ν ἢ 10115 

Ἰμ(οἰ Πρ θη άπ. Δ ογίογαί. ΒΘγΡΊ ΘΓ : 

Ναπι φιιαπάο ρογηϊπαυονἷη! οἰθα, οἱ υἷῥε8 

απιριιία είν, δὐμδηιοί βιυπἷ5 δα8. σαιὲ- 

πιιι8. 

αἱ σ᾽ ἄμπελοι, Οὐοιπμια ροκίζωμῃ ἴῃ 
604. ροβὲ ἃ νϑυθᾶ, υὧὐ᾽ δεᾶπὶ ἴῃ Β. εἱ 

ἴῃ Π160, ἴμ 40 ΒΕ] 6 ΠΕ] νϑυθο ὠσοκεκό- 

ψοόνσαι 5 ρΘ βου ρία σ]οββα ἀφ᾽ ἡμῶν. 

1184. ἔς’ ἔνη. 816 Ἰηδιη δι, οἵ πη6 118, 

ἴπ 4] 8 ΤῸΧ ἔνη ΒΘΠρΡῈν ἔθη 5ρ 1 ΓΤ 

ποίαίΐα 6ϑί. ᾿ 
1186. ἀπολεῖν τε φησί, α!6. νι]ρὸ 

ἀπολεῖν με---Ὠϊ αι] οὰ ογα 06, ὁ} 18. ρᾶτ- 

[ὁ5. δογαρίς π}}0 ποεχὰ δοβφιθηΐς. 
416 οἰΐδιι ν. 8566. ἰβρί ταν: μέσριώ σε. 

ΘΟΓΙΘῚ ἀθ θυ σοι, απο ἃ δ ν Θυβα "νι 68. 
γιά νϑυβίοηθη. σοὶ οἱ σὲ 5: 0 551Π1|6 

Ροτιηταπίι. μὲ 6ἐχ ορ]οββὰ Ἰηνθοίμμ 

[υ11. | 
1146. τπουφονΐ. ΟἹ. ἰπ Ὁ, σὸν ϑύλα- 

πον, ὃς ἔς! μεφὸς ἀλφίτων. Βοηθ6, ὨΙῖχα- 
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ἤ ΧΚῈ 

ἐμοῦ μέτριά τοι καὶ δίκαι᾽ αἰτουμιένου" 
Ἃ Ἁ [ 

Ω δαιμόνιε, τὸ μέν τι νυνὶ μιὴ λάθδης; 
ἀπ τν, Υ . 5 4 

τὸ δ᾽ ἀναδαλοῦ μοι, τὸ δ᾽ ἄφες.---οὐ φασιν ποτὲ 
οὕτως ἀπολήψεσδ᾽, ἀλλὰ λοιδοροῦσί με, 1140 

ὡς ἄδικός εἰμι, καὶ δικάσεσγαί φασί μοι. 

νῦν οὖν δικαζέσϑιων. ὀλίγον γάρ, μοι μέλει; 
εἴπερ μεμάϑηκεν εὖ λέγειν Φειδιππίδης. 
τάχα δ᾽ εἴσομαι, κόψας τὸ φροντιστήριον. 

] .“ 9 Ἃἡ “ ΩΣ 

τοαί, ἡμῖ, τοι, ὅσσαι. 

Στρεψιάδην ἀσπάζομαι. 
Χ “ Δ" κᾷγωγέ σ᾽" ἀλλὰ τουτονὶ τορῶτον λαδέ. 

ἥ ’ χρὴ γὰρ ἐπιϑαυμάξειν τι τὸν διδάσκαλον. 
; δ ἈΝ ἐπ τιν τὴν ΝΣ καί μιοι τὸν υἱὸν, εἰ μεμάϑηκε τὸν λόγον 

- ᾿ ε ’ὔ ἐκεῖνον, εἴφ᾽, ὃν ἀρτίως εἰσήγαγες. 

μεμάϑηκεν. 
εὖ γ᾽, ὦ παμβδασίλει᾽ ᾿Απαιόλη. 

5" δ ᾿ ᾽’ ΄ ὥστ᾽ ἀποφύγοις ἂν, ἣν τιν᾽ ὧν βούλῃ, δίκην. 
΄ς-“ Οἱ ᾽ 

κεῖ μάρτυρες παρῆσαν, ὅτ᾽ ἐδανειδόμνην ; 
φς φώ 3 ““᾿ , 

τοολλῷ γε μᾶλλον, κεὶ τάρησαν χίλιοι. 
[ά δ 3. 57 ; δ ’ βοάσομιαί γ᾽ ἄρα τὰν ὑπέρτονον βοάν. 

11δ0 

Ἁ ἤ 3 4 ἰὼ, κλάετ᾽, ὦ ᾿δολοστάται, 

ταῦ βργα Βοογαῖ! Γυβίϊοι 8 ν. 669, 
διωλφιτώσω σου κύκλῳ σὴν κάρδοπον, 

ΤῺ τη60 ρ!]. σὸν σσλακοῦντα. 

1147. ἐπσιϑαυμάζειν. ΑΙ. ϑαυμασφσῶς 

φιμῷν καὶ δεξιοῦσϑαι. ϑιι! 89: ἐπϑαᾶν 

μάζειν, ἀντὶ τοῦ δώροις τιμᾷν. ἤδη βοτὶρ- 
ἴανὰπη. τυ θηΐιν οὐοἀἀ, οἴηθ5. Δὲ Ἐπ- 

βίαι !α5. ἀὰ ΠΠ|δά. Ρ. 912. 1. 58. ἀπο- 

ϑαυμάσαι ᾿α δῖ, ᾿Αϑηναῖδι μεταλαθόν- 

τες τὸ μισϑὸς εἰς θαῦμα, ϑαυμάξειν φασὶ 
τὸ διδόναι μισϑὺν, ὡς δηλοῖ καὶ τυαρὰ τῷ 

Κωμικῷ τὸ, χρὴ γὰρ ἀποϑαυμάσαι τὶ σὸν 

διδάσκαλον" ὅπερ εὐφήμως ἰῤῥέϑη, ἀνεὶ τοῦ 

μισθὸν δοῦναι. ἴ7τν τηοάο Ι6ρ᾽'88 ροτίηάο 
88ῖ. Νᾷῃ ριςροβλίίο π1}}}} Δα γεῖ- 
ΒῚ 5᾽ρ᾽ἸΒΠοαΠ οἷ, οὐπαΐαὶ [Δ ητα πὶ βοὺν ἰΐ, 

ΑῸΣ Ἃ - Ν ’ ") 
αὐτοί τε. καὶ τἀρχαῖα, καὶ τόκοι τόκων. 

γιάς ποῖ. δά ν, 987. 

1158. κεῖ τσαρῆσαν χίλιοι. Μιυ]Οο κἂν 

τσαρῶσι. ἴῃ Α. Ὁ. κἀν τσαρῆσαν. ἴπ Ο. 
κἂν τσαρῶσων τπιϑιίο56. ΓΘρεηάππ οπι- 
ὨΪπῸ κεὶ τσαρῆφων. ΤιΘροῖ εβῖ ἴῃ τϑρεῖϊ- 

τόπο θαυ πιάθπν. νοι, 415. 8115 

ἔαθτγαῦ ναδίϊοιιβ, ἘΠ] αΒά θη) ΘΟ ΠδΥ5 ονδὶ 

ἴδ πᾶ ἴ ν, 484, ᾿ 
Οοά, κἄν παρῶσι, αἱ να]ρ0, τπᾶ]6. 
1154, βοάσομαί γ᾽ ἄρα. δῖα ἵν. 6044. 

ψυϊρο βοάσομ' ἄρα, τηείνο οοΥγαρίο. 

ΘΠ γι 5. Θδὶ, 

51. θεπε (ἃ, αἹ. σὰ 
κεφάλαια. Ἐδμάδπι οδὲ ἴπ ᾿η80. ρ]οβ88ᾶ, 

᾿ϊδθὺ ρϑογρθιᾶμ, Ὁ ἴω ἀποθι5 ἃ}}15 δὲ ἴῃ 

1 ρ 5518 ΒΟΥ ρ πὶ 51 σάρχεϊα, Αἀ τηοη- 

1156. τἀρχαῖα. 



82 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

οὐδὲν γὰρ ἄν με φλαῦρον ἐργάσεσϑ᾽ ἕτι' 
οἷος ἐμοὶ τρέφεται 

τοῖσδ᾽ ἐνὶ δώμασι «ταῖς, 
ἀμφήκει γλώττῃ 1160 

λάμπων, πτρόδολος ἐμὸς, 
ἤν δό νον δοῖο ἃ ᾿ 

σωτὴρ δόμοις, ἐχ')ροῖς ἀνιαρὸς, 
λυσανίας τοατρῴων μεγάλων κακῶν' 
ὃ κἄλεσον τρέχων ἔνδογεν ὡς ἐμέ. 

᾿ ν᾽ »“ Γ 

ὦ τέκνον, ὦ παῖ, παῖ, 
37 : ; .. “ 

ἐξελϑ᾽ οἴκων" ἄϊε σοῦ ττατρός. 

ἈΠΗ͂Ν 9 ’ 

ἰου, ἰου. 

Φ 9... ὦ βιυ Υ͂ 
ὅδ᾽ ἐκεῖνος ἀνήρ. 

ὦ φίλος, ὦ φίλος. 

ἄπιϑι σὺ λαδών. 
“Ἂν  χκ 
ἰώ, ἰώ, τέκνον, 

1170 

ἧς ἥδομιαί σου ττρῶτα τὴν χροίαν ἰδών. 

γῦν μέν γ᾽ ἰδεῖν εἶ τπερῶτον ἐξαονητικὸς, 
καἰντιλογικὸς, καὶ τοῦτο τοὐπιχώριον 

ἀτεχνῶς ἐπανϑεῖ, τὸ ΤΙ ΛΈΓΕΙΣ ΣΎ ; καὶ δοκεῖν 

ἀδικοῦντ᾽ ἀδικεῖσι)αι, καὶ κακουργοῦντ᾽, οἶδ᾽ ὅτι" 

ἄοβαιη 1140} ᾿ϑοιοη θῖν ρδυποῖ οἸοϑβᾶ Ἰῃ 

πιθιν, σὰ δικαστήρια. 
1186. τἀρχαῖα. ἴῃ 8οτὶρίαιτγα οἵ ἴῃ 

σὶοδοα ΘΟηβθητ ἢΐο σοάεχ οἰ Πη60. 

1157. οὐδὲν γὰρ ἄν με φλαῦρον ἐργά- 

σεσϑ ἔτι. 8:16 Ἰθρϑηάιπι. ψΌ]σο ἐργά - 
σησϑ᾽, απο 5ο] οι οϑς ὙΙ66 βιρταᾶ 

δα 8660, ΜεΙ15 ἰῃ Β. ἐργάσαισϑ᾽, υἱ οἱ 

αριἃ διίάδπι ν, ἰὼ κλάετ᾽ ἴῃ δα τη 
ρτίποῖρα : πϑᾶιρ ρογροιδπι Καὶ πβέθγιβ 66] - 

αἷς ἐσγάσασϑ᾽. Αἱ μϑπιίπιη δϑὲ ἐργά- 
σισϑ᾽. ἘΧΘοΙΡ]15 αὐ Δ 0}}1 σα ρτα δα ν, 
465. ροϊοῃεῖ.}}5 ρα γί}: ὧν οὐτὴ Γπξηγὸ 

1πἀϊσαῖνι σοηδβίγι αἴθ, ἤος ἀάαίι ε. 

1162. ἐχϑροῖς ἀνιαρός. (οὐ, ἐχϑροῖς 

βλάθη, ααοά ποη τη ι5 ὈΟμΙ 6ϑί, [ὴ 
60 νοοὶ ἀνιαρὸς 5106 γδοιὶρίαπιη Ἰηΐογρια- 

! 

ἰατηθηΐα  βλαξερὸς, αποα 8} 161] 1}}1} δοη- 

νϑηΐϊί ἀρρτίπιθ. Ναπιρα ρ᾽]οεβαῖον ἀοσθτα 
γ ] εἶτ βα θ5ιδἠ ἰν αν) βλάβη βοβί τ πὶ 6856 
ρτὸ δ4]6οίϊνο βλαξερός. ΨῚΧ ἀυ 110, υΐῃ 

δϑηαΐπα {4 Ἰϑοιῖο βἰῖ, ἐχϑιροῖς ἀνιαροὶ 
Ιορίταν ἴῃ Ρ]. 561. 00] βδου πᾶ ἰη ὠνια- 

θοὶ ΘοΥτρίτν, 48 ᾿χία τηοί ἴοι ὅοδο- 

ΠΠαϑἴθιη ἰἰο ργοάμοϊ ἀδθογοῖ, ϑ86ά ἴῃ 
πιδίτου πη ἘΠ Δ ΓΓΔ 106 ρουβθ ΡῈ Ὠρ 8117. 

γ δ β05 μῖ6 πὲ 6} 15 δυὶέ ἀπ δῖθσ δι θ 1615. 
1164, Αϑβγμπανίείιβ οϑί εχ ἄσοθιβ 

ἀοσπηηαϊοῖὶβ. Ὑριβαβ δϑυΐίθηι 1166. αἹ- 

πη δῖθι ϑϑὶ ἃπδρεβίΐοιι8. ΗἸ νϑγεὰ8 πιαΐθ 

ἴῃ ᾿ ργθβοὶβ ἀν δὶ θγαηΐ. ὅ.1ο, υἂὐ 605 
ΘΧΒΙθαΪ, δι ηΐ Ἰἢ τη ΘΠ Γ, 

1175. καὶ κακουργοῦντ'᾽ -- -Ποροίθ 6 

ΡΓΘορἀοπιίθιι5 δοκεῖν κακουργεῖσθ αι. 



ΝΕΦΕΛΑΙ. 

ἐπὶ τοῦ τοροσώπου τ᾽ ἐστὶν ᾿Αττικὸν βλέπος. 
ς᾽ μ. ν,.9 4 ἢ 

. γῦν οὖν ὅπως σώσεις μ᾽, ἐπεὶ κἀπώλεσας. 

φοβεῖ δὲ δὴ τί; 
ἈΝ Δ Ὶ ’ , τὴν ἕνην τε καὶ νέαν. 

ἕνη γάρ ἐστι καὶ νέα τις ἡμέρα». 
εἰς ἣν γε ϑήσειν τὰ τορυτανεῖα φασί μοι. 

ἀπολοῦντ᾽ ἄρ᾽ αὔϑ᾽ οἱ θέντες. οὐ γὰρ ἔσ)᾽ ὅπως 
1180 

μί᾽ ἡμέρα, γένοιτ᾽ ἂν ἡμέραι δύο. 
ὁ ’ οὐκ οὖν γένοιτο: 

τὼς γάρ: εἰ μήπερ γ᾽ ἅμια 
αὐτὴ γένοιτο γραῦς, τε καὶ νέα, γυνή. 

καὶ μιὴν νενόμισταί γ΄. 
ε Ἅ ' Ἁ ’ οὐ γὰρ, οἵμιαι, τὸν νόμον 

53 9 φω ἴ ΄“ ἴσασιν ὀργώς, ὃ τι νοεῖ. 
νοεῖ δὲ τί; 

ὗ Σόλων ὁ ὃ ἐξαλαιδὲ ἣν ΠΠΠν τῇ: ἀν, 

τουτὶ μὲν οὐδέν στω πρὸς ἔνην τε καὶ νέαν. 
ἈΠ μδὶ 'ἕ Ἃ ἈΜΦ 3 "3 δα» ἐκεῖνος οὖν τὴν κλῆσιν εἰς δύ᾽ ἡμέρας 

ἔϑηκεν, εἴς τε τὴν ἔνην τε κοιὶ νέαν. 1190 

ἵν αἱ ϑέσεις γίγνοιντο τῇ ν ψί. αἱ έσεις γίγνο ἢ νουμηνίᾳ. 

Σ:, 

1176. ἐπὶ τοῦ τυροσώπου τ᾽ ἐστὶν ᾽᾿Ατ΄- 
φικὸν βλέπος. δῖος, αὐ ἴῃ ᾿πρ θ5518, θϑὶ 

ἴῃ Α, ἴ). [Ιπ Β. νδύβιβ 10 ΟΠ 8518 : 
πὴθηἄοβα διυιΐθπι ἴῃ (Ὁ. ἐπὶ τυροσώπου τ᾽ 
ἔγεσιν᾿Αφ τικὸν βλέσος. Ποτιηϊ αι ὈΟΠῸ5 

Καηΐα ἰδία δ Οουϊπίμαπι βου 6ῃ5 ρ. 
17. οχίγθπια: ἴζούα βου ρίανα υἱα δέν υοὶ 

γ᾽ ἰσεὶν, υεἰ μοίλιι5 ἐπὶ τοῦ τσροσώσου γ᾽ 
ἔνεστιν. διά οἰποηαίοη τ ΡΥΪΟΓ 

ποῖ π0}}}}18 τη οᾶο, 56 ἃ οἱ ἴα ]8ὰ δὶ. Ν᾽- 

11} βἰϑηϊβοαγοε ψε, ΠῚ σορη!α οἴη ηἶπο 
τ "ταν σε» Βα! ἀθηη ρτιθοθάθηίία οπι- 

πἷὰ θη Ὀτᾶ δοάδηι ποχ ἢ σΟἤφοτοπῖ, Α]- 

ἴϑγαιη, απὸ Θοάθῃι ᾿μοοπιηοἶο ἸΔθοταί, 

τηδίνὶ ργϑίοθγθα γαιϊο ῬυΟΥΘ 15. Γαβρι, 
γιά δαΐμπη απδιῃ 06}16 ρνοσθάαι ϑοπὰ- 
ΥἿ}8 : 

ἐπ, σοὺ Ϊ τρροσω Ϊ που γ᾽ ἐνεστ' [ιν ΑΤ' 

ἵνα δὴ τί τὴν ἔνην τοροσέϑηκεν ; 

Ι περὸν ] βλεσπς. 
Οτνθάθθαίμθ 116, πὸ Οἰαγίδβέηνιι5 ῬῪ Ο Έ580ν 
ποϑίεν' Κοερῖιιδ. νοσαΐοιη δηΐθ Πἰθια8. σῷ 
ΘΟΥΙρΡὶ ΡΟ558} 

1177. ὅπως σώσεις μ᾽ --ὃ,ἴς θεηὸ ἀ. 

Ο. Ῥεγρογᾶπι ν]ρὸ σώσῃς. 
1181. ἀσολοῦντ᾽ ἄρ'---δὶς ἵν. οὐάή, 

Ἰλαννθϑῖτβ, μ6 ἀἰρ Πο ἢ ρι5 Θ᾽ ̓ ἀαἴαν ἃ πἴ8 

δ ΠΠαθαηι Ὀγθνϑῖη, ἱδρθπά μη οθηβοὶ ἀπό- 

λοιντ᾽ ἄρ ἘΘΡΕΙΑΙ ΝᾺ ΝΊΠΙ] ΕὐΡῸ πη ἴ0. 
51 αυ νϑυῸ τὴ αἰδη 1 ν᾽ ἀθυδίμν, ρυῶ-᾿ 

ἤθυτϑπι ἀσολοῦσιν ἄρ᾽ αὖϑ᾽ οἱ ϑέντες. τι ἴῃ- 
τὰ 1956. 

τυροσαποξαλεῖς ἄρ᾽ αὐτὼ τυρὸς ταῖς δώ.- 

δέκα. 
δάοιηῃ ἴπ ἢοο σοάΐοσα Ἰδοίϊο, απεῦ ἢ 

οοίου δ. 
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Φε. 

ΔΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ. 

ῳ᾽ 9 κὶ Ψ, 
ἱν, ὦ μέλε, 

τραρόντε οἱ φεύγοντες ἡμέρᾳ μιᾷ 

πρότερον, ἀπαλλάττοινδ᾽ ἑ ἑκόντεξ" εἰ δὲ μὴ, 

ἕωϑεν ὑπανιῶντο τῇ νουμηνίᾳ. 

πῶς οὐ δέχονται δῆτα τῇ νουμηνίᾳ 

ἀνγαὶ τὰ πρυτανεῖ. ἀλλ᾽ ἔ ὶ νέα: ὃχ ὰ πρ ᾽ ἀλλ᾽ ἔνη τε καὶ νέᾳ: 
“ ε δι πτν Ἢ Ἷν ν 
ὅπερ οἱ ττροτένϑ αι γὰρ δοκοῦσί μιοι τσαῦ εἴν’ 
Ψ“»"» ε (ὦ Ὦ, 43 ς Ψ 

ἵν ὡς τάχιστα τὰ ἜΡΜΉΝΕ ὑφελοίατο, 

διὰ τοῦτο τροὐτέν)ευσαν ἡμέρᾳ μιᾷ. 

Στ. 
1200 

εὖ γ , ὦ κοικοδαίμιονες, τί κάσησϑ᾽ ἀδέλτεροι, 

ἡμέτερα κέρδη τῶν σοφῶν, ὄντες λίϑοι, 

ἀριϑμὸς, τορόδατ᾽, ἄλλως ἀμφορῇς νενησμένοι ; 

1196. Ηοβ νεϑγϑβ οἷΐδί ΑΥΠΘηφι8 1. 
ἵν. Ρ. 165. 6 ῥυἱοῦῖθι5 ΝῸΙΡθη5. δίθη- 

ἄοδβ6 ἃ ΓΟΥ τυροτέραις 101 5ΟΥΙΡ 1 ῬΤῸ 
δευσέραις. 

1198, ΟἸοββ8:8᾽: Φροτένϑαι, λαίμαργοι. 

-οροὐτίνϑευσαν, ἐλαιμάργησαν, τὐροέλαθον. ᾿ 
., ἡ [2 δα ἢ ’ 

ἩΒ ΟΠ : τοροτέναλαι, λίχνοι τσροαρπ'ά- 

ζοντες. 
καιροῦ τῶν τσροσφαγίων ἀπογευόμενοι" οἱ 

τὐροαρπάζοντες, αὶ μεταπιπράσκοντες σ'λεί- 

ὀνος, οἱ νῦν μετάθολοι καλούμενοι" οἱ προ- 

λαμθάνοντες τὰ ὄψα, τσρὶν εἷς τὴν ἀγορὰν 
κομισθῆναι τσροὐτένϑευσαν, ταροελιχινεύ- 

Ψ' Ν ’ ε Ν ρω 

σαντο" τσροέλαθον τὴν τσροϑεσμοίων, ὑπὸ τοῦ 
3 : Ξε " ἊἋ ε Ν » ΄ 
ἐσιϑυμησικῶς ἔχεινγ ἢ ὑπὸ ποῦ κερδαίνειν 

ἡσσώμενοι. τσροτένϑης, ὃ λίχνος. 864 δαΐ 
ΘΡῸ [ἈΠ0τ, δῖ [8]Πππίπν αυ!] ΟΠ 4118. ἴῃ 

Πος Οομιϊοὶ ἴοσυ ποιηθὴ σπροτένϑαι 60. 

ΒΘ.15119 ΠΟΙΠΡ6 ΡῥΓῸ ρυιίοδίδ, ν 6] ργοροϊβ, 
σοσϊοπῖθιι5, αὐϊϊαϊογίθδιιδ, ἀοοὶρίαπί. Ἐτ1- 

ο᾽άα δηΐπὶ ἰπ46 ογίηι βαηΐθητα. Ἐπὶ 
ΑἸ Θηΐ5 οο]]εοίμιη, 56 σοίμ5 4 ]5ρίδιη 

σἱΓΟΓπ)) ΗΠ οσαι πὶ Οἱ οἴ τὴ 8 ἃ βδοτὰ ροΓ- 

{ἰπυ͵5586. σ᾽ ἀθίαν, 41 ΤΙροτένϑαι Δρρε]- 
Ἰαθαπίιν. ΠΟ πηϑηϊξεβίο ἀρραγοθί ὃχ 
Αἰμθητὶ νϑυθ 5 ἰοσο βιρτᾶ οἰΐαΐο: εὗ- 

ρίσκω δὲ καὶ ψήφισμα ἐπὶ Κηφισοδώρου 
ἄρχοντος γενόμενον, ἐν ᾧ ὥσπερ τι σύσσημα 
οἱ Ἱτροφένϑγαι εἰσὶ, καϑάπερ καὶ οἱ ἸΤαρά- 
σιτοι ὀνομαζόμενοι. Αἀ ἰδβίοβ Προφένϑας, 

δυϊ445: τσροτένϑαι, οἱ τσρὸ «οὔ 

405 80 [115 4 Αἰἰοαβ δηιαυϊ δι 5 
ἘΠ 5 γάτα ηἷ, πορ]θοίος [αϊββα ἄο]60, 
σοτΐο οαγίϊυ8 οϑὲ Οοιηΐοῦπι τοϑρί αἴθ. 
γιάα ὅδ. Ῥοίι 1,60. Αἰ, Ρ. 274. 
Νοπιΐπῖβ θἴγιηοπ γᾶ! Επβία τ. δά 
Ἴλ. Ρ. 720. 1. 19, τσροτένϑης, ὃ ἐκ σοῦ 
σένδω γίνεται, τροπῇ τοῦ ὃ εἰς “, δηλοῦν 

φὸν τορογεύστην. ἴάεπι δα Οὐγββ. ῥ. 
1874. 1. 51. ἐκ τοῦ πίνδειν, ὅπερ ἰσσὶν 
ἐσθίειν κατὰ σὸ, (5. ἔογ. 594.) ὃν σό- 

δα τένδει, τὸν τυροτένϑην ἐποίησαν, ὃς ἔσσι 

τυρογεύσπτης. 

1199, ἵν᾿ ὡς τάχιστα. 
αὖ εβδί ἴῃ ρα α νον 
ὅπως τάχιστα. 

Ηΐο οοἄ. οἰΐαπι ὅπως τάχιστα. 5080]. 

ἴπ τπηϑύρῖ!α : σοῦφο οὕσω συντάξεις" ὅπως 

σάχιστη ὑφελοίαπσο καὶ λάξοιεν τὰ πρυτᾶ- 

νεῖα, διὰ τοῦτο τοροὐτένϑευσαν καὶ τσροὔλα- 

δον ἡμέρᾳ μιᾷ. δοκοῦσι γάρ μοι τσαϑεῖν, 
ὅπερ οἱ τοροϑένται. ἐποίησε δὲ σὴν σύνταξιν 

ἀσαφὴ τῷ τοροτάξαι τὴν κατασκευήν. 
1901. ΟΑἸοββ : ἀξέλσεροι, ἀριαϑεῖς, 

κέρδη, τρυφὴ, γέλως, ἀπάτη. Νοῖιι5 εδὶ 

6 ΡΆΠΠΟα Οοιμ οἴ νΘΥΒ18 : 
1,68 58οῖ5 βοῃΐ Ἰοὶ "88 ΡΟῚΓ ΠΟΒ 6 ΠῈ8 

Ρἰα 5118. 
λίϑοι, ἀναίσϑησοι. ἀριθμὸς, μαφαιὸν “«λῆ- 

Ὅος. τυρύδατ᾽ ἄλλως, ἁπλούστα τοι μάπην, 

1903, ἀμφορῇς. ὅϑ΄'΄6 θα6πῈ πιθηῖΥ, 

ΝΙΟ τοοίς ΒΒ, 

Τὴ ἰγθ5 41}1|5 



ΝΈΦΕΛΑΙ. 8ὅ 

ὥστ᾽ εἰς ἐμαυτὸν, καὶ τὸν υἱὸν τουτονὶ, 
δ᾽. δ 3 [4 9 ᾽ 3 4 ἐπ᾿ εὐτυχίαισιν ἀστέον μοὐγκωμιον. 

[4 

Μάκαρ. ὦ Στρεψίαδες, 
δὴν, ΣῪ ε Ἁ 

αὑτὸς τ ἐῷυς, ὡς σοφῶς, 
9 ’ χ᾽ οἷον τὸν υἱὸν ἐκτρέφεις, 

φήσουσι δή μ᾽ οἱ φίλοι, 
χ᾽ οἱ δημόται ζηλοῦντες, 1210 

. ῇ Ἁ “4 ἡνικ᾽ ἂν σὺ νικᾷς λέγων τὰς δίκας. 
7 

ἀλλ᾽ εἰσαγαγών σε βούλομιαι 
τορῶτον ἑστιάσαι. 

Πα. 
“ν Ψψ᾽ φώ ς " Ἃ “οὕ 

Εἰτζ ἄνδρα τῶν αὐτοὺῦυ τι χρὴ το ροιεένοῦι! 5 

οὐδέποτέ γ᾽. ἀλλὰ κρεῖττον ἣν εὐθὺς τότε 

ἀπερυϑριᾶσαι γε μᾶλλον, ἢ σχεῖν τοράγματα" 
ὅτε τῶν ἐμαυτοῦ γ᾽ ἕνεκα νυνὶ χρημάτων 
Ω͂ ’ Ἁ Χά 

ελκω σε κλητεύσοντοι, καὶ γὙενησομοι 

ἐχϑρὸς ἔτι πρρὸς τούτοισιν ἀνδρὶ δημότη. 
ϑρμν Ἃς 9 7 ἤ Ν ’᾽ φ᾿ 
ατορ οὐδέποτέ γε τὴν πατρίδα δεοΤ᾽ οἱ σ᾽ χυνώ 180 

ζών, ἀλλὰ καλοῦμαι Στρεψιάδην--- 

11α. 

Στ. Ὶ 

4 [ [2 

τις οὑτοσί! ; 
9 Ἁ 35 Ἁ ’ 

ες Τὴν ἔνὴν τε καὶ νξᾶαν. 

μαρτύρομαι, 

ὅτι ἐς δύ᾽ εἶπεν "1": 66: φ- τοῦ χρήματος; 

τὸν Ψαρὸν ἵππον. 
Στ. 

Τ εβ 8Π1] ἀμφορεῖς ---νενησιμένοι. ϑ'ς ἔγ65 

οοἶά. Μεπάοβο ἴῃ Β, νενοισμένοι. Ὗ' α]ρῸ 
γενωσμένοι. ΨιάΘ ϑυϊ πὶ ἴῃ νενηθένην, 

οὐ ἴῃ ἀμφορεωφόρους. ΟἹ. Μεγαρικὰ 

σισωρευμένα.. Ὑιάε. Ἰαπ. ΒοΒ ΟΡβθι- 

γαΐί, οὐ, οδρ. 185, 

ΗἸς οὐϊαπι 604, νενησ δένοι. 

εν ἄφ0δ, ῴστέον μοὐγκώμιον. 

ἀστέον μοι ἐγκώμιον, 
ΟΥδΒ18. ΡΙΟθαΐαΓ, 

1416. ΑΙ. 

14 εβί 

Ηϊς αασίτην 7 (1οἷο 

ἀπερυϑριάσαι ἐκ σοῦ μὴ 

Φ 

σσον 

τῶν δώδεκα μνῶν, ἃς ἔλαθες, ὠνούμιενος 

7 

3 9 4 

:. οὐκ ἀκούετε, 

διδόναι δάνμμον, μᾶλλον ἢ λαξεῖν ὕστερον 

ὀχλήσεις ἐν φῇ ἁσ'αιτήσει. 

1917. ἐμαυτοῦ γ᾽ ἕνεκα νυνὶ----ϑ᾽ο θ6π6 

Α. Ο. γάα]ρο οὕνεκα .---ὅσε, ΑἹ]. ἐπεί, 
1420, 6]. κατηγορεῖ ᾿Αϑηναίων ὡς περὶ 

τὰς δίκας ἀεὶ διωτριδόντων. 

1295. ψαρόν. (]. ποικίλον. 

π|60 φ]ο5888 λευκόν, 
Βιγορϑίαϊβ νοῦῦα π᾿ σοάϊσα βουὶρίδ 

εἵ ἀϊβτϊποία ρἴδηε αὐ δὰ δα  ἀηητι5, οὐὴν 
ϑἴοββα α δοᾶῖσε τπθὸ ͵8π| ρυγοϊαία. 
Μ 

Ῥγᾶνα ἴπ 



ἈΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 
ἃ ,. » τῷ ᾿ 

ὃν στάντες ὑμεῖς ἴστε μισοῦν ̓ ἱππικήν: 
ιἊ Ἁ ΄ 

καὶ, νὴ Δι’, ἀποδώσειν γ᾽ ἐπώμνυς τοὺς “εούς. 
Ἁ » 3, ὦ ΠΣ. ἃ ῇ μὰ τὸν Δι’ οὐ γὰρ πτω τότ᾽ ἐξηπίστατο 

Φειδιππίδης μιοι τὸν ἀκατάθδλητον λόγον. 
Πα. νῦν δὲ διὰ τοῦτ᾽ ἔξαρνος εἶναι διανοεῖ ; 

Ν ΣΙ Ἃ Ἢ ΄ “ Ω "΄ Σ 
τι γὰρ ἃ ἂν αἀπολαύσαιμι τοῦ μασηματος ; 

Ὶ “ »ὔ Ξ) ΄ δου λ μἱξ Ν Ἁ 
καὶ ταῦτ᾽ ἐγδελήσεις ἀπομόσαι μιο! τοὺς ἢ εοὺς, 
Φ» 

1250 

3 ͵ 

ἵν᾿ ἂν κελεύσω γω σε; 

τοὺς τοίους δεούς : 
Α ».“»., ΄ςο 

τὸν Δία, τὸν “Ἑρμῆν, τὸν ΠΠοσειδώ. 

νὴ Δία, 
ἍἋ, ΄ Ι] [κὴ 3 4 κἀν τοροσκατας είην γ᾽, ὥστ᾽ δριόσαι, τρνώθολον. 

οἴμ᾽, ὡς καταγελᾷς. 

ἐμοῦ καταπροίξει. 

1226. ὃν πάντες ὑμεῖς σφε μισοῦν ἱπ’'- 
σικήν; 516 ὕθθηθ ἔγοβ ἔδοῖ. [Ι͂ἢ τη60, 
αὐ Ἰη αἰ. νοίογι 8 ομμαθαβ: οὐ 

σχάντες ὑμεῖς ἴστε μισοῦνϑ᾽ ἱππικήν; δε 

Ρτηο νοσυ ς δά αἰ 5 δρροβιία εἰηθη- 

ἀαίίο γρι ὅν. ἘΠΠΙριοα. ρἤνγδ518..6βί, 
4υδηὶ 515 βιιρρ]6ὲ ρίοββα νοοῖθιιβ οὐκ 

ἀκούετε βαρθοτβονῖρία ἴῃ Ὁ. αὐτοῦ διαξάλ- 
ἴῃ ἴη60, αὐφὸν διαβάλλοντά 

οὖκ ἀκούετε 

λονφός. με: 

με. ϑϑηΐθητία ΘΓΘῸ εβί: 
αὐτοῦ διαβάλλοντός με, ὃν τοάντες ὑμεῖς 

γιγνώσκετε μισοῦντα τὴν ἱππικήν. ΙΚ5- 
ἰδγὰ5 γϑγο πα] δυοίουᾶξ6 ρΓΟΠοΙη 6 ἢ 

Ἰηίεγϑὶε, σφε με μισοῦνϑ᾽". 
1227. ΠΙς οἱ βεαθηβ νΘΓ81}8 816 γὰ]- 

9ὸ ἸορθαηταΓ : 
καὶ νὴ Δί᾽ ἀποδώσειν γ᾽ ἱπώμνυ; τοὺς 

ϑεοὺς 
τὸ χρέος. ΣΊΡ. μὰ Δῇ οὐ γάρ πω τότ᾽ 

ἐξηπσίστατο. 

9 , 

ἀπόλοιο τοίνυν ἕνεκ᾽ ΡΥ ἈΤΗΙ ἔτι. 

ἁλσοσὶν διασμηχϑεὶς ὄ ὄναιτ᾽ ἂν οὑτοσί. 

ἐξ χοᾶς χωρήδεται. 
. Ν Ν ΄ Ἁ “ Ἁ Α οὗ τοι, μὰ τὸν Δία τὸν μέγαν, καὶ τοὺς Θεοὺς, 

ψαυμασίως ἥσϑϑην Θεοῖς. 1940 

γοο65 σὲ χρέος, αᾶταπι πιδηϊεβία Ἰηἃ- 
1ΠΠ|ὰ5, 6 ο]οθοὰ ἴῃ 6 χα Πα ἔαδ- 

Γαηΐ δ Ἱπδρῖο ΠΡ γί - πη ΘΟ ράγαηΐξ 
ἴῃ Β. ἢδς ἴπ 1260, ἴῃ 4110 05 βου βία 
ορίϊιπο, μὰ φὸν Δί᾽ οὐ γάρ πω. ἴπ ἀιιο- 
05 8118. ΠΟΠ 56 ΠΆ.1115, 564 ΒΘρΡΙΘΠΔΥ188 
δβὲ νϑίβι8: τὸ χρέος -- μὰ Δί᾽ οὐ δητ'᾽, οὐ 

γάρ πω τότ᾽ ἐξηπίστατο. Δά δώδεκα 

μνῶν, ἃς ἔλαξες τοΐετγίαν νΘ ΓΘ πὶ ἀποδώ- 

σειν, 
Ιη ἔπε ΡΝ γΘΙΒ115 50. ρβοιδΐ ΠΡτα- 

κῃ νϑοδβ σὸ χρέος, ἰἀπηπδπ δἀ ἰοχίαπε 
ΡΘΡΕΪπθηῖα8 : ροβίπιο ὁ Θγάβεβ ἔμ 6 πὲ, 
16 ἰάπιθη αὐ ναϑιϊοῖα Δάππο ἀρρδιδδηΐ. 
ως ΨΘΓΘῈ5. ΔΙΠΘ ΠῚ 816 βου ρεν8 δϑ: 
μὰ Δί", οὐ δῆτ᾽ οὗ χά! τω τότ᾽ ἐξηπίστατο. 

1298. Ἵν’ ἄν--- ΑἸ. ὅπου τὸ ἵνα μιεϑερῥη- 

γευσικόν ἔστι. 
1237. ἀλσὶν---Ρεγροται ναΐσοὸ ὡλσίς" 

ΠΡ ἀ ϑιμεπάαϊο βοεὶρίαπι δ ἴῃ Οἱ 



1245. ἀλλ᾽ εἴτε γ᾽ ἀποδώσεις τὰ χρή- 
μας’, εἴσε μή. 

ἴῃ Β, αὐ νυ]ρο, ἀλλ᾽ εἶτ᾽ ἀποδώσεις μόοι 
τὰ χρήματ᾽, εἴτε μή. 

1θχ ἔπι ἸΡΓΘρΒ511. 

1246. Τοβίθιη απθιῃ 5θοιπὶ Δ΄ Δπχογαΐ 

ΝΕΦΕΛΑΙ͂. 97 
ἢ πῃ ων Ὁ, 

καὶ Ζεὺς γελοῖος ὀμινύμιενος τοῖς εἰδόσιν. γᾷ Ἂ ᾿ 
ἣ μὴν σὺ τούτων τῷ χρόνῳ δώσεις δίκην, 

, ΄΄ 3 )4 δ 

ἀλλ᾽ εἴτε γ᾽ ἀποδώσεις τὰ χρήματ᾽, εἴτε μὴ; 
ά ἀπόπεμψον, ἀποκρινάμενος. 

ἔχε νῶν ἥσυχος. 

ἐγὼ γὰρ αὐτίκ᾽ ἀποκρινοῦμαιί μοι φαφώς. 

τί σοι δοκεῖ δράσειν ; 
ἀποδώσειν μιι δοκεῖ. 

ΓΟ ὙΠ ΤΣ 7 τ᾿ ς 59 “ 9 ΄ὔ , 

τοοῦ στ) οὗτος ὠ᾽ παιτών με τἀργύριον : λέγε; 

τουτὶ τί ἐστι; 

τοῦ ὅ τι ἐστί; κάρδοπος. 
ὔ “ ο᾽ ΕἸ 
ἔπειτ᾽ ἀπαιτεῖς τἀργύριον, τοιοῦτος ὧν ; 

: ᾿ Ἁ οὐκ ἂν ἀποδοίην οὐδ᾽ ἂν ὀδολὸν οὐδενὶ, 
ΦΩ͂. ’ὔ ’ Ἁ ’ 

ὅστις καλέσειε κάρδοπον τὴν καρδόπην. 

1950 

οὐκ ἄρ᾽ ἀποδώσεις: 
οὐχ, ὅσον γ᾽ ἔμ; εἰδέναι. 

οὔκουν ἀνύσας τι “ᾶττον ἀπολιταργιεῖς 

ἀπὸ τῆς ύρας; 
ἄπειμι" καὶ τοῦτ᾽ ἴσ)᾽, ὅτι 

οοὐά. εὖ ρυϊηατί οἀλιέ, Ρδγρεγδιη Ιη 

γϑοθηίον 5 σοῦ ϑ᾽ ὅς’ ἐσσί: 
1950. οὐδ᾽ ὧν ὀίξολὸν οὐδενί. 5106 {γε 

σοἀά. [Ιἡ Ὁ. αἱ ὀξολὸν 

ἄν οὐδενί. Ιάδι γϑυβιιβ δύ βιρτὰ 118, 

ΘογΙρίαβ ἴῃ ο04, 6 σοῦβη8, αὖ ΘῈ} 

οὐ ἀ1π105. 

516 ΘΟΠΟΙΠΠ6 ἔτθ5 οοὐά, 

. 3 

ἘΣ ο]οββᾶ μώϑι ἴῃ γα] 0, οὐδ᾽ 

Ῥογοαποίαξιν ᾿αβ᾽α5 ; τί σοι δοκεῖ δράσειν : 

Ουἱ ρᾶγ Θδύ "ΠΠππὶ γοβροηέθνθ δοκεῖ ῥύσιν 
ΠΟ. αἱ να] 90, ἀποδώσειν σοι δοκεῖ, ΜΙΗΙ 
υἱάοίιιν" διυηι μεοιηαπι τϑάάθγ υεἰ(θ. 

ἀποδώσειν μοι δοκεῖ. Τὰ οοά, βατίρίμμ), 
ὥποδώσειν σοι δοκεῖ μοι. 

1247, ὡ᾽ παιτῶν. 516 γερίθ ρυϊπα τὶ 

δα. οὐ Ο.. Μομπάοθο πὰ ἴθ 5. Δ}Π118 

οοὐά, δ᾽ παιτῶν, ὁ ἃ ἴῃ ὠ οοα]οβοιπηΐ, υἱ 

ὁ ἀνὴρ, ὡ᾽ νήρ. ἸοΥρδνάηι ἴῃ γ᾿ ΟΘη ]0ΓΊ}}118 
δάπι, ὁ ἀπσαισῶν, Ἰηρταίο ἰαΐα, αιιθιῃ 
νἱΐδηΐ ΒΟ Ρ 6 ΒΟ ]ο] ροδίς. 

Οοά. δ᾽ παιτῶν. 

1948, τοῦϑ᾽ ὅ σι ἐστί, ϑὶς οι ἷν. 

1259. ὅσον γ᾽ ἔμ᾽ εἰδέναι. 85:15 ἀἸπτιμοίο 
βουῖρέιπι ἴῃ 6, ΨΪΠρΡΟ ὅσον γέ μ'--- 

1255. ἀπολιταργιεῖς. {]. ὑσοχωρήσεις, 

ἀπέλϑης. Ἐϊγιθοίορ,, ΝΜ, ἀσολιταργεῖν, 

τὸ ἀπελθεῖν ταχέως" τσαρὰ τὸ λίαν καὶ τὸ 

ἀργὸν, ὃ ἐστι ταχὺ, τσεριππεύοντος τοῦ τ΄, 

1254. ἄπειροι" καὶ φοῦσ᾽ ἰσϑ᾽, ὅσι, δ1ς 

{65 οὐ, 

σοι γ᾽ σὰ ὅσι. 

ἴῃ 8. υἱὐ συ]οο ἄσο μοι" καί- 

ἄπειμι, καὶ ποῦς ἰσϑ᾽ ὅσι. 516 ρυῖηνο 

Βουῖρίιην γα 1) οοα. τιν, ΟΥ̓ 815. 4]}}- 
πο! σα]αῖαὶ ἀπ οὐ 1} 115, ἕαοί απ ἴα καί 

»}» 

σοι γ᾽ ἰσ 3). 



ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

΄ Ἷ “ “Ἂ ’ὔ ’ “4 ᾽ὔ 

“)ήσω πορυτανεῖ", ἢ μηκέτι ζῴην ἐγώ. 
; Ὁ ΓᾺ Ν “ ΄, 

πρροσαποβαλεῖς ἄρ᾽ αὐτὰ πορρὸς ταῖς δώδεκα, 
’ ς ’ 3 » Ἁ ἢ φ᾿ 

καίτοι σε τοῦτό γ᾽ οὐχὶ βούλομαι ποῦ εἶν, 
ε Ἂ. δ΄ ΓΚ 3 “- Χ ΄ 
ὁτιὴ κάλεσας εὐηϑικῶς τὴν κοίρδοπον. 

453 ἢ 2 

ἰώ μοί μοι. 

ἔα" 

τίς οὑτοσί τοοτ᾽ ἔστ᾽ ὁ ϑρηνῶν; οὗ τι του 

τῶν Ἱζαρκίνου τις δαιμόνων ἐφϑϑέγξατο ; 

8 ἢ, 4 

ἀνὴρ κακοδαίμων. 
τί δ᾽ ; ὅστις εἰμὴ, τοῦτο βούλεσϑ᾽ εἰδέναι; 

ὦ σκληρὲ δαῖμον, ὦ τύχαι )ραυσάντυγες 
, “ - Υ [4 ἵππων ἐμῶν" ὦ ἸΙαλλὰς, ὡς μὶ ἀπώλεσας. 

τί δαί σε 'Γληπόλεμός ποτ᾽ εἴργασται κακόν ; 
Ἅ, “ῳ 4 9 “ΞΦΡνΡΝ 3 ’ Ἁ ’ 

μὴ σκωπτε μ.. ὦ τᾶν, ἄλλα μοι τὰ χρήματα 
, Ἁ “ ’ 

τὸν υἱὸν ἀποδοῦναι κέλευσον, ἅἄ᾽ λαβεν, 
“ ’ Ἀ “ , 
ἄλλως τε μέντοι καὶ κακῶς τοεπραγοτι. 

1958. δτιὴ ᾽κάλεσως. ΝεΙ1ὰ5. ν]άθνὶ 

ῬοβδὶΣ βουρίηγιβ ἔαῖ586. ὅσ, ἐκάλεσας. 
δ οά 10 πιοάο ΠΕΠΕΙΌΒΙΟΙ οϑὲ ὙΘΎβι5. 

δι. Εᾳ. 256. 
ὁτιὴ ᾽πὶ σῷ δήμῳ ξυνώμνυτον τσάλαι. 

οἱ 428. ὁτιὴ ᾽πιώρκεις ϑ᾽ ἡρπακὼς, καὶ 

κρέας ὃ τσρωκτὸς ἐἶχεν. 
1260. οὔ τί πον. ὅ8ϊῖ5 θοηθ Α. (6. 

Ῥογρθγᾶμῃ σα]ρῸ ἤ τι τοῦ. Αηΐθ Πη6 
ΨΘΙΒΊΙΙΣ ἴ6Γ ἴῃ 1η60 6οά. βοΙ]ρίαπ) ἕα, 

θδπο, αἴ πῃ] νΙἀδἴαγ. 

1263. ΠΟ νϑυββ ΓΘΟΙ ΤΙ ἴῃ ΔΟἤδτγη. 

1019. Ι46πὶ εβδῖ ἂς κατ᾽ ἐμαυτὸν ἐπρεπό- 

μην, ἰὰ αποά θα θυ] οὰ5 ρα ΤἼδοογίαπι 
αἷῖ νὴ], 75. 

ἀλλὰ κάτω βλέψας σὰν ὡμετέραν δδὸν 
εἶρπον. 

σι: -“- “ ΄ ) τὰ ποῖα ταῦτα χρήμαν ; 

1460 

Ἁ ’ ο ᾽ 

κατὰ σεαυτόν νὺν τρέπου. 

.«9᾽ ’ 

ἁ᾽ δανείσατο. 1470 
φ᾿ Ἂ “ Ὡ 3. 9 οὖ ΄- 

κακῶς ἄρ᾽ ὄντως εἶχες, ὡς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖς. 

σαρίϊνα πηιϊΐογο Ε]1ὰ5., ἀθ 4πὸ δῖ. Ηο- 
ἸΏ 6.115 1ῃ σαϊα] ΟΡ : 

Ἰληπόλεμος δ᾽ ἐπεὶ οὖν τράφ᾽ ἰνὶ μεγάρῳ 

ἐὐπήκτῳ; ᾿ 
αὐτίκα τοατρὸς ἑοῖο φίλον μήτρωα κα- 

σέκτα 

ἤδη γηράσκοντα Λικύμνιον, ὅξον ΓΑρηος.᾿ 

Ατρυπιθηΐαπι πος ἐγαοίανοιαί ν6] δι- 
οἰ πα νῈ] 675 ἤΠ1π5 Χ Θηοο} 65 ἴῃ 48 81} 
Τταρ αϊᾶ, δά αυδιη 41|1ΠπᾺ41} Οὐπ ο5, δὲ 
πη 48 νἱάείιν ἰδία τσαρῳδῆσάι, ἰώ μοί μοι, 
ἀνὴρ κακοδαίμων, εἰ ὦ σκληρὲ δαῖμον--- 

ατι85 ροβίγθιηδ ἀδϑυιηΐα 5 ηΐ 6Χ 118 4185 

ΑἸσπιθμᾶ ἀϊσοθαΐ, δαάϊία {ταΐγὶ5. 81] 
τηοτίθ, Ιἄθὸ δίγθρεία 65 ̓ ἰβάθῃι γδ 18 

ἰογία πᾶβ 8185 σοΠηΠΘγθηἴθ ΑὐπΥ Πδιη 

Ροτουποία αν : Θεά ταμάθην ἰδὲ τααϊϊ 

1266. Νοίυ5 Τ]Ερο δα θυου]α 6 νοοῖ Τιοροϊθηνιις ὃ 
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Ἃ δ 
ἵππους γ᾽ ἐλαύνων ἐξέπεσον, νὴ τοὺς “εούς. 

τί δῆτα ληρεῖς, ὥσπερ ἀπ᾽ ὄνου καταπεσών : 
“ὦ ᾽ .»“, 

ληρῶ, τὰ χρήματ᾽ ἀπολαβεῖν εἰ βούλομαι ; 
3 4 32 ’ 9 ΦΙ ΟΝ ς [4 

οὐκ ἔστ᾽ ὅπως σύ γ᾽ αὐτὸς ὑγιαίνεις. 

τί δαί; 
τὸν ἐγκέφαλον ὥσπερ σεσεῖσϑ)αί μοι δοκεῖς. 

Ἁ Ν ) Λ΄ εἴ - 2 αν 5 ν σὺ δὲ, νὴ τὸν “Ερμῆν, τοροσκεκλήσεσσαί γ᾽ ἐμοὶ,. 
9 ν..» "4 9 Ϊ4 

ει ἢ ποδώσεις ΤΟρΎυριον." 

᾽ ΓΟ 

δα τεῖχε νυν. 

πότερα νομίζεις καινὸν αἰεὶ τὸν Δία 
Φ ,ὔ «ε ’ ΦᾺ Ἁ Φ ὕειν ὕδωρ ἑκάστοτ᾽, ἢ τὸν ἥλιον 1280 

ἕλκειν κάτωθεν ταυτὺ τοῦϑ᾽ ὕδωρ -«πἀλιν. 
ϑ ὭὌ 93, 35. ε ’ 99. 2 Ἁ 4 οὐρς οἷὸδ᾽ ἔγωγ᾽ ὁπότερον, οὐδ᾽ ἐμοὶ μέλει. 

“, “ 3 - 9 7 ’ - πτῶς οὖν ἀπολαβεῖν τἀργύριον δίκαιος εἶ, 
εἰ μηδὲν οἶσ)σα τῶν μετεώρων ττραγμάτων ; 

ἀπόδος γε. 

“ ’ὔ ἀλλ᾽ εἰ σπανίζεις, τἀργυρίου μοι τὸν τόκον 

τοῦτο δ᾽ ἔσ)᾽ ὁ τόκος τί ϑηρίον:; 
τί δ᾽ ἄλλο γ᾽, ἢ κατὰ μῆνα, καὶ κα’ ἡμέραν, 

’ Πὰν ΟΝ 3 “1 5. δ 
τλεὸν τλεὸν τἀργυριον αἰεὶ γίγνεται. 

1278. τί δῆπα ληρεῖς, ὥσπερ ἀπ᾽ ὄνου 

κωταπεσών. «Φοσιι5 6βί 1π Ὡπι ΙραἸα 6 
Ῥτοπα ΠΕ] 1015. αἰ Ἰαΐϊπ6 τράάϊὶ πο 
Ροΐεβί. Α ἐωποιϑίογθ ᾿ῃί6]}Π}01 σα]ί 

ΙΓ ρβι θα ἀπ᾽ ὄνου, αἱ 'ρ56 1π|6]]]ρ11 
ἀπὸ νοῦ. ὅ΄᾽΄Ὲ ἀρὰ ΠΙορθηθηι Τ,δδ νει πὶ 
ΜΈΠΠρο Οταίοι ἀΐοὶ! : ὦ Κράτης, δοκεῖς 
μοι χρείαν ἔχειν ἱματίου καινοῦ. Ουοά 1]- 

1105 βοπίθηία ποη οί ρμαἰἰϊὶ πουὶ, 56 ραϊ- 

ἰδὲ οἱ πιθηιῖ5, καὶ νοῦ. Ῥ1Π}}}}5 106 15 68 

δρυὰ ΡΙαυίαμπι ᾿ῃ ΜΠ]. 6]. ἰν. 7. 
Μανῖβ οᾶυδα πθγοΐα ἰβίοο ΘρΡῸ ὁ6 1110 

τι" Ὠ1ΠῈ8 : 
᾿Β8ΠῚ 5] ἃ ΡΒ. ΠΠ 0 15ϑθῖη ἃ τηᾶγθ, ἴλη ᾶλα 

ἴνοο υἿο οι, : 
ὕυι Ῥιθυβί 65 απ πὶ ἃ πᾶν ἀ πα τι νο- 

οἰθὰβ ἀΐοονθ ν᾽ ἀοαΐιτ, 4] Πἃ 1π16 1111}, 
ΠΟΙΏΡΘ δὺ αὐδέϊγυιιΐδ5θηιν αἀπιαγ ον 8ὲ απιϊσαηι 

πη, Παθυιϊδβθη1. 

1985. ἀλλ᾽ εἰ σαανίξζεις, τἀργυρίον μοι 
σὸν πόκον ἀπόδος. ὅϑῖς Ὀδη6. αἸδι] Ποῖ ΠῚ 

δϑΓ ἴῃ θη νη. Ρούρογαμ νυ͵οο, ἀλλ᾽ 

εἰ σπανίξεις πἀργυρίου, μοι τὸν πόκον---- 

ψεγ Βευρίογιβ: θα δὲ 6068 (115, τιδιι- 

γαηι δαΐξοηι πιϊιὶ ἀα. σἀργυρίου οιλπ σηώ- 
νίζεις 5αῖνα ἸἸπριεθ ἸηΠ4ο]6. ΘΟΠΒίγΪ ΠΟᾺ 

Ροϊοβῖ: οδβίαϊ: ἁγίθα! 5. ΘΙσοηάυτη 

Θηΐπ [556 1, ἀλλ᾽ εἰ σπανίζεις ἀργυρίου, 

μοι σὸν τόκον ἀπόδος γε, Ἐϊ 516 φυ]!άφιη 
Βουῖρίη πὶ δὶ 'π πθῸ οοάΐσο, ϑοά ρῥτῶ- 

βίαι τὰ ηαὐυοά ἠ64]. 
Ορήῃθ ἢ μὺσ οἰΐαιη σού, ἀἸδεϊπαία, 

αἴ ἴῃ πη Θγ. ἀλλ᾽ εἰ σπανίζεις, τάργυ- 
ρίου---- 

1988. γίγνεται. 
90 γίνεται, 

δ᾽. ἄυο οοὐά. γ]- 
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ὑποῤῥέοντος τοῦ χρόνου : 

καλῶς ἈΝ 

τί ὀπῥαὶ τὴν θάλατταν ἔσϑ᾽ ὅτι τυλείοναι 

ϑυνὶ νομίξεις ἢ πορὸ τοῦ ; 
μὰ Δί’, ἀλλ᾽ ἴσων 

οὐ γὰρ δίκεαιον πλείον᾽ εἶναι. 

κᾷτα ὡς 

αὕτη μὲν, ὦ κακόδαιμον, οὐδὲν γίγνεται, 

ἐπιῤῥεόντων τῶν ποταμῶν, πλείων ; σὺ δὲ 

ζητεῖς ποιῆσαι τἀργύριον τολεῖον τὸ σόν: 

οὐκ ἀποδιώξεις σαυτὸν ἐκ τῆς οἰκίας : 

Φέρε μοι τὸ κέντρον. 
ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι. 

ὕπαγε. τί μέλλεις; οὐκ ἐλᾷς, ὦ σαμφόρα ; 

ταῦτ᾽ οὐχ ὕθδρις δῆτ᾽ ἐστίν : 

1990 

1289, ὑποῤῥέοντος. 8516 ἵν. οοἀ4, 6]. 
τρέχοντος. Ἰλανγοβῖο ἰθραηάππι νἸἀ6θα- 
ἴὰν ἐπιῤῥέονσος. 116 Μ|1866}]. οετ. Ρ. 
159. 

1297, σαῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι. Ἐδοῖα 
ἴῃ {τ Ὲ5 οοὐᾷ. νεῦρα ἢ ΑἸηγ πη δά- 
Βοτὶρία, 4188 π᾿ πηργοϑεβὶς Το Πρ 6 
ἀἸααπΐπν, Ρε]ὰ5 δύδας ἱπ Οὐ, ἰοΐῃ5 

σόγδι 5 ΡΒΙαΙρρΙ ἀθ ἐπὶ θατα8. 
1999. ἄξεις; ἐπί σ᾽ ἀλῶ. Ψυ]ρὸ ἄξεις; 

ἐἱπιαλῶ. Ῥυΐπηο ἄξεις ΞοΥ!}} ἀθ θυ] : οϑί 
Θπΐπὶ ἂὖὺ ἄτσσω, Ατσοο ριὸ ἀΐσσω. )6- 
Ρταναββι απ, απο 5ϑαυϊίν, ἐπιαλῶ 
ἸῃΓογργθίαβ οἵ νϑίθγοθ δ ΠΟΡῸΒ Π 86 Γ6 

ἰογβὶῖ : Ἴ66 [ΔηΊ6η ΘΟΓΙ ΠῚ ἢ} 5 ΒΟΙΪ 

αυϊάηυαπι δάτι}11, [)ϊκονῖμι, αἰΐ ἸΚ αβίο- 
Τα8, ἰοσιιηι ἔογ6 οἰαγιιπι, δὶ βονὶθαύιιν", ἐστεὶ 
ἰλῶ : ὦ. 6. Ὠδιὴ δρᾷ, τυοἱ πη ρ6}1πὶ 16, 

δααπι ἔα πα}6π|, βύϊ πη] 0 ροάϊσθι [04]- 

οᾶη58. Οὐ εοαπῖϊας αὐΐθηι αἰΐψιια ἵπ ἰιοο ἰδ- 
60 ἰαΐεγο υἱάείαν. ΒοΥρΊθνυβ : ἐππαλῶ, αὖ 
ἰάλλω, τυϊίο, ἡαοῖθ. 6 πιαϊίοηι οιιηι ΟἹ, 
ἹΚυξίοτο δηιόπάαγε, ἐσεὶ ἐλῶ, παπὶ ἐπιρεί- 
ἴαπι ἰ6. ἔπ Ο, βουϊρίιη) οϑί ἐπί σ᾽ ὡλῶ, 

οὐπὶ ρ]οββᾶ συντρίψω, απ ἀθ. Παποϑὲ νογ» 

57 ᾿ 5 7 δ “ 
ἄξεις ; ἐπί σ᾽ ἀλώ, 

θιπη ἰθηὰϊ 5ρ᾽γἸτπ ποίδ ιν} ἀ6[01}1556, ἐπί σ᾽ 

ἀλῶ, απ 5ίποογδ δβί οἵ ορίϊπια 166ῖ]0. 
Ιῃ ππϑπιῦγ, ἱπορίθ ἐπὶ ὥλω, [π Ἐ. δὲ 
ἸῺ τη60. ἐπεὶ ἁλῶ, ΟἸοββ8 νικήσω, συντρι- 
δες. ὕιτ ἰοχίυ5, 18 ρ]οββ ἀδρτγταναίς 
βϑιηΐ, Ἐοίδγιπίυν δά ρθη πᾶπι 66 [10- 

Ὠ6ηὶ ἐπί σ᾽ ἀλῶ, απϑτηῃ 516 νοΐθγεβ ᾿η8ρ}85- 
«τὶ ἱπίθγργθίδι βιιηῖ, κινήσω, συναρίψω. 
ἀλεῖν νϑύθυπὶ οβύ πϑαπᾶπ), ἤιοΐεγε, διὶὃ- 

αρίίαγε. [(Θρϊάππι εχϑίαί ἀἰβι Π0η, 

αυοά ΡΥΐπηὰβ δα] Απαϊθοῖ. Το 11}. ρ. 
184. 

Εὐφαμεῖτε, νέοι" τὸν "Ἐρωτ᾽ ἀλεῖ ᾿Αρκε. 
σίλαος, 

πορφυρίῃ δήσας Κύπριδος ἁρπεδόνῃ. 

ΟἸοτγίοϊαπι εχ βιπεπάαιίουμθ μθχϑιπθίτὶ, 
60}118 Θ᾽ ΠΠ16}} θογΡΡΙΪ φυϑηξ δὲ 86ῃ- 
ἰεητ18, σα ρία556 1 ἴοτί 6. 415 4[11|8: 8 ρι- 
5.115. 5ρΡ8{) σΟΏΟΪτ50 5805. μὴ] ΓΟ], 

γοΥβαπ) αὐ ἰδρῚ ἀεθεῖ, δχθ θι5856. 
Ναπο φαοιμοίο Ἰοραίιν ἴὼ ἀπ ϑαῖθ τ. απ 48 

ἀρβουρτυβ. ἔπ}, ἀϊσαηὶ : 

εὐφωρεῖτε, νξοι. σὸν ἔρωτα λέγει ᾽Αρκε- 
σίλαος. 
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κεντών ὑπὸ τὸν τερωκτόν δε τὸν δειραφόρον. 
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1500 

φεύγεις ; ἔμιελλόν σ᾽ ἄρα κινήσειν ἐγὼ, 
αὐτοῖσι τροχοὶ τοῖς σοῖσι Καὶ σὰ: 

ΟΧο. οἷον τὸ πραγμιάπιων ἐρᾷν Φλαύρων. ὃ γὰρ 

γέρων ὅδ᾽ ἐροισ εὶς 
ἀποστερῆσαι βούλεται 

τὰ χρήμαν) ἁ δανείσατο" 

κοὺκ ἔσδ᾽ ὅπως οὐ τήμερον τι λήψεται 
ῳ Ἢ οἰ ω ΄σω ’ 

πρᾶγβ». ὃ τοῦτον ποιήσει 
Ἁ Ἁ “ ο- 

τὸν σοφιστὴν, ὧν τρανουργειῖν 

ἤρξατ᾽, ἐξαίφνης τι κακὸν λαβεῖν. ᾿.1510 

οἶμαι γὰρ αὐτὸν ἀυτι εὑρήσειν, ὅπερ 

πάλαι ποτ᾽ ἐζήτει, 

εἶναι τὸν υἱὸν δεινόν οἱ 

γνώμας ἐναντίας λέγειν 

τ τοῖσιν δικαΐ ἐθιβ, 

ὥστε νικαν ἅπαντας, 

δι δαΐεπι ἀλῶ 1ὼ Οοιηϊοὶ κογϑα: ἐμία- 

ταπι ΑἸ ΟΟσα ΠῚ πο 6 (ον πιδίτιη. ἀλέω, 

γιάθ ποί. 8 ἤδη. 202. 
[4 «“"" 

ἀλέσω, ἄλω. 

298. 

τς Θρτρίατα οοά, ἄξεις, ἐπεὶ ἁλῶ. ΟἹ], 
συντρίψω. 

1601. ἔμελλόν σ᾽ ἄρα κινήσειν ἐγώ. 

δὶς ἰγεβ οοάα, [πη Β, αἱ γα ϊοο, ἔμελλον 

ὦρα κινήσειν σ᾽ ἐγώ. 510 Ἰοηι 5ο! θη, 

4] τια]1ο ΙΆΡογα ἑαπάειη 14 ἀ}}} 

ηποά σοπίοπάεραπί, ἤδη. 208. 
ἔμελλον ἄρα τυαύσειν τῦοϑ᾽ ὑμᾶς ποῦ 

κοάξ. ν6ορὶ5 460, 
ἄρ᾽ ἐμέλλομεν τοοϑ᾽ ὑμᾶς ἀσοσοθδήσειν 

τῷ χρόνῳ. 

Οοά. ἔμελλον ἄρα σε κινήσειν ἐγώ. Οοη- 
οἷηπα νοσυπὶ εἰἸβροβιοπθ. Θοά σε ϊηΐου 

Πϊπ θὰ ἃ βθρουηάα ᾿θᾶπαὰ δΔἀάϊΐαιη. 90.1- 

Ρίμιη. Ρτϊπιο ἔαθγαῦ ἄρα κινήσειν σ᾽ ἐγώ. 
λίθον σ᾽ ολαβα [Ὁ 

1304. ἐρασϑεὶς---ὶς ἵν. οσοὐά, εἶ οαπι. 

ψοίρθι θα, Τὰ τοοθη  ουθϑ, ποϑοῖο «ἢ: 

ἄορ, ἐρωφής. 

1307. σήμερόν τι λήψεται. 5165 Α, 

Ο, γϑοῖβ. ϑϑηδγίπβ δϑὲ, αὐ 1508. αυἱ νὰ]- 
θῸ ρουρϑύαπι ἀἰςποία5. διαῖ. Ηἰϊς ἴῃ 

1Π0 016 5515 γοσ δ σι ΟΠ115858. 

1311. οἵμα, γὰρ αὐτὸν αὐτίχ᾽ εὑρή- 
σειν, ὅπερ---δῖο θόπ6 [68 οοἀά. Πι|ς 

ΨΘΙΒῚΒ δὐϊατη 56 ΠΔ 18 οβϑί. [πὶ Β. υἱ ἴῇ 
᾿πὴρ 5515, ργοποίηθη. αὐτὸν ρθιρΟΥδΠι 
ΟἸΏ 5511 δϑ, : 

1514. γνώμας ἰναντίας. 86 γϑοίθ Α. 

Β. οιηΐϑδᾶ δορὶ], 5 μθρίθ σα]ρο 1η- 

ϑϑηΐθηΐα οβ: 
αὐτοῦ δεινὸν λέγειν γνώμας---Ν.}} 5 Π]ς 
Ιοσιβ Θορα]α,, ηπᾶπι ἴῃ ρου Ϊτι15. 1 δ βὶξ 

.: “ς᾽ Ν ΠΥ 
ΒΟΘΓΙ ΠΓ, εὐνῶ! “Τὸν μον 

11θ γᾶν 118, 5. Πα ΧΘΟΒ Γα ΠΟ Π ΘΠ) ΠΟ. ΡΘΓ- 

ΒΡΊΟΙΘἢΒ, 
1515. σοῖσιν δικαίοις, 

Π0. Ὑγοδιδιι8β οϑί ᾿Δπιθῖοιι8. 

φοῖσ'ι--- 

ὅ!ς Α, Ο.Ψ "6- 

ψυ]οῸ 
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[ ’ οἷσπερ ὧν ξυγγένηται, 
Ἃ ἤ ’ 

καν ἡμὰμ ἸΔΝ μν ων νὼ 

ἴσως δ᾽. ἴσως βουλήσεται 
9, 3. Ὁ “ 

καφωνον αὑτὸν εἰναι. 1520 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ, ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ, ΧΟΡΟΣ, 
ΜΑΘΗ͂ΤΑΙ Σωκράτους, ΣΏΚΡΑΤΗΣ, 

ΧΑΙΡΕΦΩ͂Ν. 

Στ. ΙΟΥ, ἰού: 
ὦ γείτονες, καὶ ξυγγενεῖς, καὶ δημόται, 
ἀμύναϑετέ μοι τυπτομένῳ σπάσῃ τέχνη. 

οἴμοι κακοδαίμων τῆς κεφαλῆς, καὶ τῆς γνάϑου. 

ὦ μιαρὲ, τύπτεις τὸν πατέρα ; 

1319, ἴσως δ᾽, ἴσως---ϑῖς ἔτε8. οοἀά, 
Ιη Β. υἱὐ ἴῃ ᾿πηργ65515, ραγίϊσαϊα δάνευ- 
βδαίϊνα ΡΘΥροΓᾶΠῚ ΟΠ|1858.---βουλήσεται. 
Θιροιβογιρία σοβεα ἴῃ ( ἐσὶ (56. ἐπεὶ) 
μείζω κακὰ πείσεται, ἢ φέρειν οἷός σε εἶναι. 

ΑἸ οσβααι δῆς ἰπ ἰδχίαμ ᾿ηΐα}1 ΠΡ τᾶ- 
ΓΙῸ5 οο4, Β. 'π 00 516 5οΓρίϊ εἰ ἀϊ5- 
{ΠΟ} ὙΘΙΒΒ ς : 

οἷσπερ ἂν ξυγγένηται. ἱπεὶ μείζω κακὰ 

συείσεται 

᾿ ἢ φέρειν οἷός τ᾽ εἶναι κἂν λέγη τταμπό.- 
γηρῶ « 

ἴσως ἴσως βουλήσεται κᾷφωνον αὐτὸν εἷ- 

γῶι. 

Βαιομοθιν γθάάθγα ν ] ΐ ο] οββαίου, ΘΓ 
ΓυϊαγΏ) 6556, αἱ ρα ορίατγεί ΔΙΤπὶ 

5.ΠΠῚ ΠΝ ΓΠΠῚ 6586, ἥδ ἈΌδη 6 6ὸ [ὰ- 
6116 αυἱν]8 ΘΟ) ΘΘΓΘ ροΐοβι, [πϑρίι5 

φήμ᾽, ὦ πάτερ. 

ὁρᾶθ᾽ ὁμολογοῦνϑ᾽, ὅτι με τύπτει. 
κ 

καὶ μᾶλα. 
“Ψ ΝΝ Ν ἷ “ Ν ͵ 
ὠ μιαρε, καὶ πτατραάλοίοι, καὶ τοιχωρυχε. 

αὖδιίς με ταυτὰ ταῦτα, καὶ πλείω λέγε' 

ΠΙΌγαγα5 ο] οββαμι 1] πὶ νΘΥΒῚ15 6588 οἵ 
ἰοχίυ5 ρανίθπι οὐ 111, οαΐ οι ἸΠ5ΘΡΕ]Έ, 
Ιάψαε Ἰοσο 8]16π0. ΕΑ]οββαιπη ἴῃ ἐθ Χ  πιπὶ 

1ΠΠ]Πδία τα μν. 4 5 ῥτοία]1 ἀοουπηοηΐα θ6Π6 
Π] 18 ἴῃ 5ρθὴὶ πιὸ δἀάποιῃηίΐ ἴογο, αἱ 

ορίϊηϊ νἱνὶ, δὰ} 5. Πηδιἷη] ἴῃ ποία δά 
ἤδη, ν. 874. 5θηβι8 δουδίαυγ, ἰαπάθι- 
416 μετεῖϊρίαί, φυϊ δοίη [πϑγῖῖ, αὐ 6 
Ρ]οπ518 ᾿πίθν' ἐοἀο ΠΠ1Π685 50} 1ρ115 ἰοΐ 
οὐἵφ βἰηΐ Ἰη θγροϊαιίοπμδβ οἱ ἀθργαναιῖο- 
68. 

1828. ἀμύναϑετέ μοι. 5:16 ἴῃ ΠΟΙ] ὉΓ. 

βογρίαπι δἀηιοάμι ροιϑρίοιθ. Μία! 
δα }6 πὶ ἴῃ ΡΥ] ΓΙ 5 δά. ᾿ξδο νὺχ ἀμυ- 

γάϑε τε, ἀϊν15α ἔμ}. ΟἸοββθ βοηϑήσασε. 

γιάς Ηξεβυο] ἰπτογργοῖθπι) δα ο] 558), 
ἀμυνάϑειν, ἀμύνειν, βοηϑ εἶν. 
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ἂρ ἴσϑ᾽ ὅτι χαίρω τοόλλ᾽ ἀκούων καὶ κακά; 
᾿ 4 

[Π) λακκοπρωκτε. 

τὸν πατέρα τύπτεις. 

εἰὐλώϑυ» ᾽» 5) 
ὡς ἐν δίκη σ᾽ ἔτυπτον. 

Ν Ἁ τουτὶ σὺ νικήσεις; 

Φε. ᾿ 

ν ἑλοῦ δ᾽ ὁπότερον τοῖς λόγοιν βούλει λέγειν. 

ποοίοιν λόγοιν; 

ππόττε πολλοῖς τοῖς ῥόδοις. 1330 

3 ο΄ ΔΑ 

καποφανῶ γε, νὴ Δία, 

Ψ ,ὕ ; ὦ μιαρώτατε, 
φω ο ῳ ὃ 3 ’ 

καὶ πῶς γένοιτ᾽ ἂν πτατέρα τύπτειν ἐν δίκη: 
3 ϑι ΩΣ , , ’ 4 ἔγωγ᾽ ἀποδείξω, καί σε νικήσω λέγων.. 

πολύ γε καὶ τὺ 

τὸν οὐ . ἢ τὸν ἥττονοι: 

ἐδιδαξάμην μέντοι σε. νὴ Δί᾽, ὦ μέλε, 

τοῖσιν δικαίοις ἀντιλέγειν, εἰ ταῦτά γε 

1840 
5 Ἁ μέλλεις μ᾽ ἀναπείϑειν, ὡς δίκαιον καὶ καλὸν 

1329, πόλλ᾽ ἀκούων καὶ κακά. δὶς 

ΤᾺ ΘΠ ὈΓ. δ΄ Πη6115 ΟΡ(ΪΠΊ6, 

8.115 τυόλλ᾽ ἀκούων κακά. Οπυοά 1η [π|- 

ΡΤαββὶβ {] οθ΄ ππϑίτο Ἰηδουΐίαπι 1 
δὺ, διπδηάϑίου πθβοῖο σαὶ ἀδθοίαν. 146 
ποί, δᾷ ΤΊοβιῦ, 8551. Αρῃυά Βυϊάδμῃ ἴῃ 
μιαρὰ κεφαλὴ δαἀάϊζαμη ἃ Ῥοιίο γε] Κα- 

Βίοιο δὰ ποι δρποβοὶξ ρυΐποθρβ δαϊίο. 
Νυβαπαμ ἔθιθ βοῖαβ 4014 ϑυϊ4ὰ5 ἴῃ δὰ- 
ΟἴοΥθ 15 4105 οἰἰαΐ [6ρ' 6.10) Π͵51 δα 0 Π8 
1Πὰ ΜοάΙο]αποπβὶ αἱατὶβ : Καὶ πβίθγίαπε 

01} ἤαθ 6 πάα ἢἀ65. 
.15560. λακκόπρωκτε, 6]. 

δανεπα 118 Θαΐ, 11. 10. 
Τηίον δοοιδέϊδοβ ποίββίμπᾶ [0588 οἷἰπ- 

405. 

1388. ἐδιδαξάμην. 6]. ἤγουν εἰς διδά- 
σκῶλον ἔπεμψα. ἔστι δὲ κατ᾽ εἰρωνείαν. 
Βα θα ἀτίαν ν ετῸ δάνθιθλι ὀρθῶς, κα- 
λῶς, νο] 51 π|116 αυϊά, 

1340. μέλλεις μ᾽ ἀναπείϑειν. ΒΙΟ 

Π θην. 1 Ὁ. Ὁ. μέλλεις μ᾽ ἀνασ είσειν. 
Τὰ Β. αὐ να]ρο, οἰηἾἶ550 ργομοιὴ ἰμ 8. μέλ- 

εὐρύπρωκτε. 

Ιῃ ἄποδα. 

λεις ἀναπείσειν. ἴπ Τη60 Ξῃροίβοτ μία 
ψοσῦθο μέλλεις ρἼοεβα ἔμελλες. Νία]6 ἴῃ 

τεσορία ἰοοίϊοπα. Βοπᾶ εββεΐ ἱπίθγργο- 
1110, 51 Ἰδρθ γα : 

ἐδιδαξά μην ριόντ᾽ ἄν σε, νὴ ΔΙ᾽, ὦ μέλε, 

φοῖσιν δικαίοις ἀντιλέγειν, εἱ ταῦτά γε 

᾿μέλλες μ᾽ ἀνασπείσ ειν--- 

564. ποι δβί [ἴο ροδίε 56 8:85: θοπᾶ 
δϑὲ -ποϑίγα Ἰθοίϊο, βιιθααάιϊῖο, αὖ ΠΧ 

86 θαπι, ὀρθῶς. [ϑ{τ|6 πιθίμθγ οί θὰ 861"- 

ἱεητΐα ρυιίοἴνν"6 πιϊ]υῦ δυεδηϊῖ, ψφυοι ἐδ ἀθοογὶ 
οσιναυὶ, ὁ μεγαϊίο, }ενὶ σοπἐγαάίςενε, 98ὲ πεϊϊιεΐ 
ῬθΥϑιιαϑιιγ1ι8 65.---ϑὶς νειΐονθ ἀθθθῦδιῃ, 

ΕΧρνεβϑα νιν ἀϊπ8. Ἰνοη]8, αδ ἢ ἴῃ ἢ 15 
ΟὈΒοΥγαΓ ἢ ΐ γϑίθυθϑ παρ ]πἐγ]. ΑἹ νϑΙῸ 

4] “ρἰοβδαπι 14 ἔμελλες δάἀροδβα!ί, 

Ἰοηρ'θ ἃἰτ 4 ααϊά νο]οαΐ, αἰιοα τηΐπις 

δάμυς ριοσδαι. ΒοΙΠ]οοὲ, ἄρ ατἂπη ἀσό- 

σϊώπησιν ᾿ἷο Ξἰαίποθαΐ, ροβὲ υἱέων Ῥοβίία 
πη τηὰ ἀἰβεϊποίϊοπ 6, βδιι νίνρι]α, εἴ 
56η81:ι Πδο ρ]οβ88ᾶ 5 ρ 0] 6ἴο, οὐκ ἄν ἐδιδα- 
ξάμην : ἴα αἵ ἰοία Ξοη οπεῖϊα θὰ δἰΓ, ἐδι- 

δαξάμην μέναοι σε τοῖς δικαίοις ἀντιλέγειν" 

Ν 
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Ἄς ’ Α φ 

τὸν ἱπατάραι τύπτεσϑαί᾽ στιν ὑπὰ τῶν υἱέων. 

Φε. ἀλλ᾽ ΒΡΌΜΉΝ μέντοι σ᾽ ἀναπείςειν, ὥστε γε 

οὐδ᾽ αὐσὸο ἀπκρορισάμευρᾳ οὐδὲν ἀντερεῖς. 
Σ 

Χο. 

καὶ μὴν ὅ τι καὶ λέξεις ἀκοῦσαι βούλομαι. 

σὸν ἔργον, ὧ πρεσφῦτα, Φροντίξειν, ὅ θπη 

τὸν ἄνδρα κρατήσεις" 
«ε “ 9 ’ “ 9 ΟῚ Ύ 

ὡς οὗτος, εἰ μὴ τῷ πεποίϑειν, οὐκ ἂν ἦν 
οὕτως ἀκόλαστος. 

3 

ἀλλ᾽ ἔσϑ᾽ ὅτῳ ϑεασώνεται: δῆλόν γε τὸ. 
λῆμ᾽ ἐστὶ τἀν)ρώπου. 4850 

ἀλλ᾽, ἐξ ὅτου τοπρώῶτον ἤρξαϑ᾽ ἡ μάχη γενέσϑαι, 
ἤδη λέγειν χρὴ πρὸς χορόν" πάντως δὲ τοῦτο δράσεις. 

καὶ μὴν ὅϑεν γε πρῶτον ἠγξάμεσϑα λοιδορεῖσθαι, 
ἐγὼ. φράσω. ἐπειδὴ γὰρ εἱστιώμιεϑ᾽, ὥσπερ ἴστε, 
τορῶτον μὲν αὐτὸν τὴν λύραν λαθδόντ᾽ ἐγὼ ᾿κέλευσα 
ἄδαι Σιμωνίδε μέλος ΤῸΝ ΚΡΙΟΝῺΣ ΕΠΕΧΘΗ: 

ὃ δ᾽ εὐθὺς εἷς ἀρχαῖον εἶναι ἴφασκε τὸ κιϑιαρίζειν, 

ἄδειν τε τοίνον᾽, ὡσπερεὶ κάχρους γυναῖκ᾽ ἀλοῦσαν. 

ᾧ-, 

εἰ δὲ ταῦτα ἔμελλες μ᾽ ἀνακείσειν, ὡς δί- 

καιόν ἰσῖτιν τὰν ξξατέρα τύπτεσθαι ὑπὸ τῶν 

υἱέων, οὖς. ἄν. ἐδιδωξάριην σε. 864 ἐεῖο 48 

οϑὲ 86 βαηίθης, αὐτὸ π6 γϑυθὶν 48]}- 

ἄδια ἰεχίυβ δοοοιμιηοάατὶ ρμοίεςϊ, 
1341. «ύητισϑαί ᾽στιν. α]ρο σύα- 

'φεσϑ᾽ ἐστίν. 
1847. πεποίϑειν. ὕ α]ρο πέποιθεν, Π6- 

δἰδοία. ἰθπιροναπι τϑίΐομθ, Οεγιῖββίι- 
᾿π8π| θανγθβὶΐ: δ] πα δἰ!οΐχ θα. γθοορὶ. 
ΕἸ 558 ἰϑόάῤῥει, απ γαίδυξην δά. σεσοί- 

ϑειν. Νδιῃ πέσοιϑεν ε51 ϑαῤῥεῖ. 
᾿ς Ῥα}8 δάδμας ἂς νυϊοο οοα, εἰ μή τῳ 
"αέπιδιϑ --το 

1858. ὅϑεν γε πρῶσον, ϑ5ῖο Ο, ἢ. [πῃ 

ἸΏ θυ, τ, ὅθεν: τυρῶσον. ἴῃ Β. αἱ νυ]ρο,, 
θεν γέ σοπρῶτον. Αυίϊου}ι5, ααἱ δῖ 
1} }}15 οϑί, 6 σϑυϑα 1951. γοροίϊειι5. οβῖ, 

1854. φράσω. ἱπειδή, [τὰν ἀπᾷπι 8γ]- 
Ἰαρθαπὶ αὐαεβονί ε,, Τχφιμάὶ αἰΐιην 

ἐγὰρ τότ᾽ εὐθὺς χρῆν σ᾽ ἄρα τύπ]εαθαί τε καὶ παϊεῖσθαι, 

Ρούεῖ αὐ ἴῃ. μ᾽ αὐ μλΐ5, εβὲ δάϊεί, φράσω. 
’σειδὴ---- 

1856. ὡς ἰπέχϑη. ὙτίρΙεχ ἔδείαν 16- 
οἴἶο, [ᾳ Β, ἢ). ὡς ἐπαίχϑη, ηαοά Β6Πο- 
᾿ἰαβίθβ δἰΐαμι, ἀρποβοῖε, [πη Β. Οἰς ἐονεῖα 
Ιφοῖίο αὐποίαία : γρ. ἰαλέχϑη. Θιυε- 
δ πὶ, δαγΓαΙη, γΘ ᾽8. 51, ΠΘΙη0 ᾿πέθυποβοϑί, 

εἶβι. Θ᾽ ἢ 1415, ταρουίας σα η τοι ηι. 
1857. εἶναι φασκε. Μυϊρο εἶν᾽ ἔφασκε. 
1558. κάχρυς. ἷν. οοὐά, κάγχρυς, 

ηυοά ροτγίηάδ οί. ΕἸ. τυεφρυν μένας πρι- 

ϑάς. Μωυ]ΐοιοβ ἴῃ ρἰβίγιπο' πηο θη ΐθ5 
οδηΐα Ια ογθ πὶ (4]}6 υαηΐ, δγαπίαιια 118 

ΡΘΘα]Πατοβ ααξεάδιη οαμΕ 1] 6 η88) ἐπερούλιοι, 
ῳδαὶ ἀϊοῖα.. Πανα Θχειηρί μι α Β]α- 
ἴδιο δποίδε Οαβαθθοιυβ δὰ Α1Π|8- 
ὨΕΘΙΙΠῚ χὶν,. 8. ἼΑλει, μύλα, ἄλει' καὶ 
γὰρ ΤΠ παφακὸς ἀλεῖ, μεγάλας Μιφτυλάνας 

βασιλεύων. 

1959. χρῆν σ' ἄρα τύατεσϑαί τε καὶ 



ΝΕΦΈΛΑΙ... 

ἄδειν κελεύον᾽, ὡσπερεὶ τέττιγας ἑστιώντα: 

ΣᾺ, 

98. 

1960 
“ ἜΝ 4 "τ -"λ δ. 

τοιαῦτα μέντοι καὶ τότ᾽ ἔλεγεν ἔνδον, οἷά τοὲρ νῦν 
καὶ τὸν Σιμωνίδην ἔφασκ᾽ εἶναι κακὸν τοοιητήν. 
οὐ ἀν ὡς ἐνῶ ὐψανον ιν ὮΝ ϑεὶ . ω 
καγὼ μόλις μὲν, ἀλλ᾽ ὅμως ἠνεσχόμην τὸ πρῶτον. 
Ε 9. 9 , 3 3 Ν 9 Ἁ 5ε} οὔ 

ἔπειτα δ᾽ ἐκέλευσ᾽ αὐτὸν, ἀλλὰ μυῤῥίνην λαδόντα, 
ΠΩ Ἵ Υ , λυ “π 5.0." ᾿ μι 
Τῶν αν χι λέξαι τι ἴμμ κΟΩ οὗτος εὐϑὺς εἶπεν 

Ἁ 3 “ Ἂ ᾿ω 

Ἐγὼ γὰρ Αἰσχύλον νομίϑω τορῶτον ἐν ποιηταῖς, 
ψόφου τταχἊΈέων, ἀξύστατον, στόμφακα, κρημνοποιόν : 5 
κανταῦνγα τοῶς οἴεσθέ μου τὴν καρδίαν ὑρεχϑεῖν : 

ὅμως δὲ τὸν )υμὸν δακὼν ἔφην: Σὺ δ᾽ ἀλλὰ τούτων 
᾿ - , ΡΥ δου ὃν ΠΩ ἘΠ λέξον τι τῶν νεωτέρον ἅττ᾽ ἐστὶ τὰ σοφὰ ταῦτα. 1510 

ὃ δ᾽ εὐϑὺς ἦσ᾽ Εὐριπίδου ῥῆσίν τιν᾽, ὡς ἐκίνει 
9 υ “ 3 ’ Ἁ ε ᾽ 9 ᾿ ’ 

ἀδελφὸς, ὦ ᾽λεξίκακε, τὴν ὁμομητρίαν ἀδελφήν. 
ἐγὼ δ᾽ ἔτ᾽ οὐκ ἠνεσ χόμην' ἀλλ᾽ εὐϑδὺς ἐξαράττω 

πατεῖσϑαι. 8165 Ὀεπα Α. Ὁ. δά ιτπϑίτ] 
πονηϑῃ. γη]σὸ χρῆν σέ γ᾽ ἄρα τύπεε- 
σϑᾶι καὶ πατεῖσϑαι, Βρόπά 60 56 Χίαπ|) 58- 
ἀδιὴ ταπδπίθ, {πο νἱπτ 56 η811: Βεπ- 

6108. 
- 1864, μυῤῥίνην λαθόντα. 86 ]0Π1]5{88 

οχ Ὠἰοδᾶτομο : οἵ σε γὰρ ἔδοντες ἐν τοῖς 

συμυτοσίοις ἐκ παλαιᾶς τινὸς «’αρωδόσεως 
«λᾶνα δάφνης ἣν μυῤῥίνης λαθόντες ἄδου- 
σὶν. 

1366. ἐγὼ γὰρ---Ἰβιπα γὰφ γϑθγ εν 
α 14 αὐοα ἐδιϊσα] δὲ βΡ Ρ᾽ μα πὶ 6ϑῖ: 

ΟἸοΞβὰ ἴῃ Οὐ. οὐκ ἔσω δηλαδή. Ψ1άΘ νετ- 
βἰθηθῖη, δὲ ΡῈ. ᾿ πηι πΠ16}} 5 [86 
γϑα απ. [Ιτοηϊοὰ ΠΠ ν πιὰ ἰἰο 6 14 ηε- 

σαὶ 56 Ταοίαταμ, το ραίθγ }1556 γα, 
1867. ἀξύστατον. 816 Βυϊάαβ. ἀξύφςα- 

σον καὶ ἄστασον περὶ Αἰσχύλου λέγει᾽Αρι- 
στοφάνης, ὠντὶ σοῦ οὐ ξυνιστῶτα οὐδὲ 

φσυχνόν ἀλλ᾽ ἀῤαιὸν ἐν τῇ τσοιήδει καὶ 
κομσώδη" ἢ ἀδιάϑετόν, ἢ ἀπιϑάνως συντι- 

ἔνχσα. Ὃ ἀσύστατον, Ἱ. ἄνισον. 3 νὰ! ἀσύ 6]. ἃ 

σαόμῷακχα, μεγαλοῤῥήμονα, ᾿,ρηρονοποιὸν, 

σκληῤολίκτην. 

ἀξύστατον. 

4166 56 ἸρΈ 1. 

1368, ὀρεχϑεῖν. 

516. αὐ οἀϊα τίη 8, ἰὼ 6. 

ΟἹ]. κινηϑῆναι πρὸς 

ὀργήν. Ἡοπηοτγίοι πηι δϑὲ σϑγῦτιπ). Ἐπ ιβίδ- 
τπἴὰ5 δὰ ᾽λ. Ψ΄. 80. ῥ. 1285. 1]. Θύ. 
σῶν δὲ Ὁμηρικῶν, τὸ μὲν ὀρέχϑιεον, μίμημά 
ἐστι τραχέος ἤγυῦυ γινομένου ἔν τῷ σφεζε- 
σϑάι βοῦν. Θεόκριτος δὲ (ΧΙ. 48.) ἐσὶ 96- 
λάσσης τὴν λέξι» δίϑησι χαϑ᾽ ὁμοιότητα. 

σοῦ (Θά γ95. ἐ΄. 402.} ῥόχϑει δὲ κἔγα κῦ- 
μᾶ. δῆλον δὲ ὅζ) καὶ ἐπὶ σα τάγον καρδίας 
ἡ λέξις τίϑεϊαι, ὡς τὸ κραδίη δί οἱ ἔνδον 
ὀῤέχ ει. Β1Π|}6 δϑὲ Ποιηθ πὶ χραδίη 

δέ οἱ ἔνδον ὑλάκτει. Ἶ 

1871. ὃ δ᾽ εὐθὺς ἦδ᾽ Εὐριπίδου. 8ὶὲ 
θεπθ Ο΄. Ττες }}]1 ἦσεν Εὐρισίδου. Ὑ αἱρὸ 
ἧς ἰξ Εὐριπίδου. Οἱταπιητὸ πιοπά σε }8- 
β᾽ττὐ. ὙΙὰ6 ποί. ἀά Βδη. 771. 

Ῥὲνβόναπι δἰατι ἰὼ οο, ἤσεν Εὐρ---- 
1837. ἀδελφὸς τὴν ἀδελφήν. Νῖδοα- 

γ 5. ΠΥ ἤΠΤιι9 Οαπᾶδίόμ ΒΟΥ ἐπὶ ϑπ ἃ πὶ 
νὴ αν 1, ἀυδη οὐδ διὰ ἃ ραί8 Ἰηξοτ[δ- 
οἴα5 ἔπ. Ενδὲ πος ἀὐρυποηίιπι 011 
Επυνὶριάθι. Ονάήϊ5 ΤΊ, 1]. 8584. 

ΝΟΝΙΠΒ ἐθὲ Οἀ δάσο ἐπι γ}5 ἀοτδ 56]. 
πη άτιϑ αὐ} 8 (θα οβὲ ἀρ ἃ Ἠοηιο- 
τη Οὐνγ88. κ΄. Τη Το, 

1373. ἐγὼ δ' (τ᾽ οὐ»-- ῬΕγρϑγαια ν᾽ 
ἐγὼ δ᾽ τ᾽ ὁὐκ---οαἱ οὐάπν κογιρίατη 65 Τὰ 
(. 1 πϑανδν. χὠγῶ δ᾽ οὐκότ᾽ ἐξηνειχό.- 
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πολλοῖς κακοῖς κοιϊδσ' χροῖσι" κατ᾽ ἐντεῦνγεν, οἷον εἰκὸς, 
ἍἹ Ἁ 57 , ) “ κὰ οὶ ἔπος τορὸς ἔπος ἠρειδόμεσ,)᾽- εἶρ᾽ οὗτος ἐπαναπηδᾷ; 

3 5." ᾽ , ΠΝ » 7 
Καπειτ εῷλα με, κοσπόδει, καπνιγε, καπέτριθεν. 
2 ὃ ͵ «ᾳ“ 3. 5 δὼ 3 “ 

οὔκουν δικαίως, ὅστις οὐκ ᾿υὐριπίδην ἐπαινεῖς, 
κ 

σοῴφωτατον : 

σοφώτατόν γ᾽ ἐκεῖνον ; ὦ, τί σ᾽ ᾿ εἴπω 
ἀλλ᾽ αὖϑις αὖ τυπτήσομιαι. 

Ἃ ἃ 73 3 ’ [4 

νὴ τὸν Δί᾽, ἐνδίκως γάρ. 

᾿ναίσ χυνῆέ, σ᾽ ̓ ἐξέθρεψα, 580 
αἰσι)ανόμιενός σου τοάντα τραυλίζοντος, ὅτι νοοίης. 

καὶ π ὡς δικαίως: δαῖις, ὦ 

7 4 σχῇ Ν ν᾽ “ ᾿ς“ ᾿ 

εἰ μὲν γε βρῦν εἴποις, ἐγὼ γνοὺς ὧν πιεῖν ἐπέσχον" 
-“ ἍἋ 

᾽ μαμμᾶν δ᾽ ἂν αἰτήσαντος, ἧκόν σοι φένων ἂν ἄρτον" 
κοικκἂν δ᾽ ἂν οὐκ ἔὼϑ ἄσαι. κοίγὼ λαδὼν ϑύραζε 
3 7 Ἂ Ν Φοηριθρ ἀντ Ὁ Ρ  ζω, 9 Ὧ ζε, 

ἐξέφερον ἄν, καὶ προὺσ χόμην σε. σὺ δ᾽ ἐμιὲ νῦν ἀπάγχων 

βοώντα, καὶ κεκραγόϑ᾽, ὅτι 

μην. ἴη ἴηθο καἀγὼνδ᾽ οὐκέπ᾽ ἠνεσχόμην. 
ἴω Β. κἀγὼ οὐκέτ’ ἐξηνεσχόμην. 

Οὐοά, κἀγὼ δ᾽ οὐκέτ᾽ ἐξηνεσχόμην. 
1875. ἔπος πρὸς ἔπος ἠρειδόμεσϑ᾽. 516 

θθῆδ Α. Ο. ἴὴ 'ἴθο ἠριδόμεϑ᾽, Τῃ Β. 
ἐριδόμοεϑ᾽, Οποά γΕ]ΡῸ ἸΘρΊΓαν ἠριζόμεσθ' 

6. ρ]οβδα βιρροβίἑιπι ἔαϊς. Νοβίγαπι 

᾿Ἰδοοπθπ ἴῃ γαῖ, οἐΐατι οοα., ταρϑυίϑῃ 

ΡΥ. αἀθίναχ!ε Κυβίογιιβ ϑυϊάεθ. οἵ 

ἘΠ βία }}} δποίογαίθ. Νδα αἰϊίον ἴῃ 

6}1.5 εὐ! ἴοπθ Ἰδρθγθίαγ, πἰδί ροβὲ οχου- 
51} 181 ἰοχίμ μι γαῖ, 604, 601] 10Π 61 

ῬΓΙπηα τα πϑοίιι5 ἔα 8856ῖ ; βεά δὴ Ἰθοίϊο- 
ΠΟΘ) ἴῃ ἱπιϊσθη τοίη]. [118 Π6 

τη θη ηἶ: 4] 6) ΒΘΓΡΊ ΘΓ Β, θά π πὶ δᾶπ 

ἴῃ ἰθχίμπι, υἱ ΡδΓ δγαΐ,, γδροβι δεῖ, 
Ὡρα 5{Πρ65. 1116. π1}}} δὰ Αὐβίορμδηΐϑ 
ΘΒ ΘῊ ΔΑ ΤΊ ΟΠ 6 πὶ ΘΟὨ 1111, ρτϑοίθι ρϑιισαβ 
ΔΙΙααοί Ἰοοίΐϊοπθβ 6 Ἐδιγαὶ βαἀϊξοηθ, 
Βη6 ῃ 40588 ρ] 1 ἃ 56116. 

Οοά. ἠριδόμεϑ᾽, ϑασυπάδθ 5υ}1 0 
ΒῈΡ δυβουρίππι Δ 8118 ἸὩϑη1 ὦ. ἴη 
ΡΙο. ν. ριῸ χᾷτ᾽ ἐντεῦθεν, αποά πι6- 
γα ἨαρΊ αἴ, ᾿ῃ 4παΐαοΥ οοα4 4. 5οΥ ΡΎΠη 

καντεῦϑεν, ἴῃ 8010 Ο. σἸποδγάιῃ 166 10. 
ΠΘΠῚ ΓΘΡΘΙ]. 

1879. ἐνδίκως γάρ. Ῥοβίγοιηο ᾿π8ρ60- 
[8 οοἄ, πἴ εἴ τἸηθὰ5 οἱ Β. ἐν δίκῃ γ᾽ ἄν. 
Νοῆ 1η8]6 γ᾽ ἄν. ϑυθαμπαϊπιῦ δηΐπὶ 
τυφϑείης. 

1882. εἰ μέν γε βροῦν εἴποις. 816 1ν» 
οοαά, Ῥ6π6. ψυϊρο βο] δα εἴπῃς. 

πιεῖν ἐπέσχον. Οὐοἀ. πηθ618 παρέσχον, 
6 9] οββοπιαΐθ. ΟΠ ]Ί θη : οὐ μόνον Ἐπέχω 

σὸ κωλύω, ἀλλὰ καὶ τὸ δίδωμι. ὥσπερ 

γὰρ οὐδὲν ἕτερόν ἐσσι φὸ τυαρέχω, «τὸ δί- 

δωμι, ἢ παρά σοι ἔχω τι, οὕτω καὶ ἐπέχω 

ἀντὶ τοῦ ἐπί σοι ἔχω «σι. ἡ γὰρ τσαρὰ καὶ 
ἡ ἐσὶ σαυτοσήμαντά εἶσιν. Ῥοβίγαπ)ο 1π- 

βρθοίιβ οοά, υἱ᾽ σαίθιϊ ΟἸΠ68, ἢδ)}65 
εἴποις. τ 

1384. κακκᾶν. ὅ)]ς ἴτ65 οοδά, 1η Β. 

πὶ γῃ]οῸ, κακῶν. Νοκβίον. Ῥᾶδθ 162. 
ἀπὸ μὲν κώκκης τὴν ῥὶν ἀπέχων, 

1385. Ῥτο σοπηροβὶίο σ04. 5]πιρίεχ 
μᾶθεῖ ἄγχων, εἴ ἴῃ 564. Κνν. σΟραΪδπὶ 
δἔϊαμι οἠη 111. 

1386. βοῶντα, καὶ κεκρωγό᾽---Ἰῃ ἰν. 
οο44. οιμΐδδα ρδῦροτᾶπι οορυΐα, 4διηῃ 
ἈΡβογρδε δάβηΐβ δοπὶ βθιθηβ 50}16- 

Ῥᾶ. Ἶ 
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᾿ ΩΣ 3 Υ 
χεϑητιῴώην, οὐκ ἔτλης 
37 3 "» κ Ν ἔξω ᾿ξενεγκεῖν, ὦ μιαρε; 

ϑύραϑέ μ᾽, ἀλλ᾽ ἀποπνιγόμενος 

ι αὐτοῦ ὑπτίην κοικκᾶν. 1890 
Χο. οἶμαί γε τῶν πος τὰς καρδίας 

ἀν ὅ τι λέξει. 
εἰ γὰρ τοιαῦτά γ᾽ οὗτος ἐξειργασμένος 

λαλών ἀναπείσει; 
Ἁ “ -“ Ἂ , 3. ἃ 5 τὸ δέρμα τῶν γεραιτέρων λάβθοιμ᾽ ἂν οὐκ, 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν ἐρεδίνϑου. 

σὸν ἔργον, ὦ καινῶν ἐπῶν κινητὰ καὶ μοχλευτὰ, 
τοει)ώ τινοι ζητεῖν, ὅσως δόξεις λέγειν δίκαια. 

ᾧΦε. ὡς ἡδὺ καινοῖς ττοράγμιασιν καὶ δεξιοῖς ὁμιλεῖν, 

καὶ τῶν καθες ὦϊων νόμων ὑπερῷρονεῖν δύνασαι. 1400 

1588. ἕξω ᾽ξενεγκεῖν. 516 ἔγε8 οοάά, 
Τη Β. αἱ γι]ρῸ, ἔξω χ' ἐνέγκειν. : 

1396. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἄν ἀξεθο5 Εν. ψυ]ροὸ 
“ ΟΠ.Ϊ588 65 Ραγεου]α ἄν, 5011 11Ὀταν]- 
ΟΥ̓ Βοοο ἴδ, 611} 15 τοί 18π| ΟὈβαγγανῖ 
ΘΧχθη ρα. ΟἸδιιάϊοαθραι νεϑῖβῦβ, 48] 
ἀἰπηϊἀϊαΐι5. οθὶ βαπαυῖαβ ἰδ θ᾽ οι8, 561 
ἀϊιηοίον Ὀγδο  γοαΐα]. τὖ 5ινορὨ]ΟΙ15, 
ΟἿἹ σΟΠρΡΊαΘΓα ἀοροί, 1850. λῆμ᾽ ἐστὶ 
φἀνωρώπου. ἴῃ τασθητοῦῖθι5 δα, 
5ΕῈΧ 5015 νθ ΒΟ }15 ΡΓΘΙΪ55115 δῖ 
τἰϊὰ]5 ᾿Ἐπίῤῥημα κώλων η΄. Τὶ δυΐθῃ:, 
ἄπϊθιι5 1511 τϑϑροηάθπηί, {{{π||0 οαΥΘηΐ, 
Θαϊογαη. 5.011 4116. Πὶ ΑἸάϊπα 6ἀ]ϊ. 
Ρουθ ὰ5 ρτδῆχυβ οβϑὲ {1105 Στρο- 

φΦὴ κώλων η. ἮΠ8 γνεῖο, ᾿Αντισσροφὴ 
κώλων ἡ. οοία αὐϊάρσιη, 51] ἀβποπιὶ- 

ΠΔΙΟΠ6Ππὶ ΒΡΘΟί65 : 51η0 ΘὨΪπΠ) γ6 6 ΠῚ] 

ὙΘΥΞΊΙΒ᾽ ΔΠ ἰδ τόρ ἱοὶ. 64. ἴῃ Πυπη61Ὸ 

ἐβί δΥΓῸΣ 5. Ἴδη (οἰγαιηοθίγὶ δα 5 ΓΟ ΡΠ 81 

οἵ ἀπ βίο ρ μδῖῃ ποπ ρουτϊπθπί. Ναιη]- 
Π ΘΠ] ἀαΐθιη 5 ΠΊ1Πι ΔΙΊ ΠΟΥ ΟΥΙΠᾺ1Ω1 τ 1] 

ἀαΐατιη, αυ04 Ἰπερίοβ ΟΠ ηθ8. ἰβίοβ 
τἰ{]05 6] πη] πᾶν νη, Οὐδ ἰββί πη δήθ η- 
ἀδίϊοπα ἄν τοροβϑυΐϊ. Ηλι ρατίϊοι]ο 
515 σϑιιπαίω σϑηΐθηδ οσσαγυπί ἀρυΐά 
Οομιϊοιι ΟΧΘΙΏ ρ]8, εὖ ἴῃ 110 νοῦϑα, 40] 

Ὀἷ5 ἴῃ πᾶο ἔα θι18 Ἰεοίίαν : 

οὖκ ἂν ἀποδοίην οὐδ᾽ ἂν ὀδολὸν οὐδενί. 

1 Π}11}1πη|115 δβὲ ἰσθιβ 1π Ῥδο6 1229. 
φὼ λόφω 

οὖκ ἄν πρριωίριην οὐδ᾽ ἂν ἰσχάδος μιᾶς. 
Μοοὶ ἐρεδίνϑου ἱπερίᾶ 5 ρονβουὶρία 9108- 
588, τοῦ αἰδοίου, ῬΙαιίας ΜΠ]. 11. 8. 4.5. 

-τ-Ποῃ ΘΡῸ ΠΕΌΠῸ δἴηδ ψἰΐδπι τὰ Υἱ- 
{1088 πι|68. 

γηαμ, αποά εἷς Θραΐ, ποη βθηϑὶΐ Βϑηί.- 
Ἰεῖυβ : ΨΘΙΒ15 ΤΠ) 6 ἢ Δ. Θ΄ 605. Π611- 

τη πδι ΘΟΉΡ ΘΓ θ6π6 Δηἰπιδανθγι 

Τηΐϊθργητη τη 1110 ἐχθαυδγθ ἈρΡΡΓΘΒ5115 
6ϑῖ, νϑυβ᾽ σα [απ] 16 Οπι 1115 ἃ ὈΒΟ] αἴ 

ὨᾺΠΠΟΥ8, λῆμ᾽ ἐστὶ τἀν ρώπου, 510 6Π|6 
ἄδγο, 56ιι ΡΟ 5 ΘΟΥ πη ρ 66. ποι ἀπ], 

ἰανῖ! : λῆμ᾽ ἐσπὶ τὸ σἀνδρός. Τ]} 14 65ὲ ἴῃ 

οοὐά, οἸπ πὶ 8: ἢ06 ΘΕ]Δτη51 ΘΟ44. ΟΠ Π 65 

ΧὨ ΡΟΥΘ, ποῖ ἴδη6η 516 οἰ θΓΘπὶ ἃ 
Οὐπιῖοο βουὶρέαι [11586. 

Ψογαπι 0}}}5 ν ΘΙ 510}}} [6 οὐ σπ Θ μὴ δα - 

ἐἰββ: πη Θπηθη ἀδίϊοπα γθϑιϊ πὶ. 
1398. ὕπως δόξεις. 51. Ο. 1), Β6π8. 

519. δεϊαπι. δ θη δύ 11 Β, αὖ δαάθμι 

Ἰη8ὴ:. ἴπ τη θη} Γ. τι Ν]ρῸ, δόξης, 
1899. σράγμασιν. Νία!ε ν]ρῸ τυρώγ- 

βασι. 
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93 Ἁ Ἁ σ : φ᾿ ς᾿ “Ὁ 

ἐγὼ γὰρ, ὅτε μὲν ἱππικῇ τὸν νοῦν μόνη τοροσεῖχον, 
Σ5Ὸ9 ἡ ζ5. "τῷ “,“’ἕ“Ὃγ εὖ - ἘΠ » ΄“ 

οὐδ᾽ ἀν τρί᾽ εἰπεῖν ῥήμαϑ᾽ οἷός τ᾽ ἦν, πρὶν ἐξαμαρτεῖν" 
Ά 95 ΄-ς Κ ε 

γυνὶ δ᾽ ἐπειδή μ᾽ οὑτοσὶ τούτων ἔπαυσεν ἰών 

πὐοΝ ον δὲ λεπταῖς καὶ λόγοις ξύνειμι καὶ μερίμιναις, 

οἴμοι διδάξειν, οἷς δίκαιον τὸν πατέρα κολάζειν. 
ἵππευε τοίνυν, νὴ Δί᾽, ὡς ἔμοιγε κρεῖττόν ἐστιν 
Π] , Ὁ, Ἂ , 3 - 
ἐσσπ ων τρέφειν τε ρισον, ῃ τυττοίνένον ἐπιτριδῆναι. 
9 - ἮΝ ὅ9. 3 4 Υ͂ “ ’ 

ἐκεισε ὃ, οὐὲν ἀπεσ χίσοις μι. τοῦ λόγου μετειμο, 
4 , “4 5. 7 ’ Τὰ “2 9 5 3 57 

2Ζ(Ἱ πρωτ ΕρησΌΟμΟι σε τὅτι σΣοοθοι μν ΟΥΤ ἐτυπτες: 

Φε. 

3 4 3 3 .“ Ν δ, 

Εγωγε σ᾽ ; εὐνοῶν τε καὶ κηδόμενος. 
9 ᾿, Ὁ καὶ 

εἰπε ὃ μ.01, 1410 
3 ᾽ ’ δι 4 9 3 “ 9 ’ὔ’ 

οὐ κἀμέ σοι δίκαιόν ἐστιν εὐνοεῖν ὁμοίως 
4 5" Φ “ ἢ » ΄- 

τύπτοντ᾽, ἐπειδήπερ γε τϑτ᾽ ἔστ᾽ εὐνοεῖν, τὸ τύπτειν ; 
-᾿ ᾿ ΧΡΗ͂Ν ᾿ Ξ ᾿ ὰ ἐς ᾿ πώς γὰρ τὸ μὲν σὸν σῶμοι χρὴ τοληγῶν ἀνῶον εἶναι, 
ΕῚ Α Ὁ ’ Ν Ἁ 5 ᾿] Ἁ ’ 4 

τοὐμὸν δὲ μή; καὶ μὴν ἔφυν ἀπ γε καγώ. 

κλάουσι παῖδες, πατέρα δ᾽ οὐ κλάειν δοκεῖς; 

μον 

, 
1401. ἱππικῇ τὸν νοῦν μόνῃ. 

16 ΒΕμί] 65 γος 68 ΘΟ]]οσαΐ,, 
γα]ρῸ ΘΟΥΓΙΡΕΒ παπιθιῖβ ἑπιπικῇ μόνη 
σὸν νοῦν. 

516 τϑο- 
Ῥεδγρϑιϑιῃ 

1407. ἵππων πρίφειν τέϑρια'πον, 816 

ἴγοβ δοὐά, [Ι͂ἡ Ὁ. υἱ γυ]ρο, ἵππον. Αἀ 
σίϑρισιπον υ]ο5βὰ ὥρρρα, 

ἵσπων τρέφειν τίϑριπ'αον, δ΄16 οἰϊδιῃ 

μϊς σοά. 
1408. μέτειμει. (Ἰο558, ἐοετελεύσοροαι. 

1409. ἐρήσομαί σε τουτί. ὅ16 ἴγο5 οοὐά, 
Ιη ταθπιθγν Οπλἶδβ80. Ργοποιηῖηθ, ἐρήσοροαι 
φουσί, Ουοά νυ]ρὸ ᾿Π56Υ ΕΓ γε ἃ πη ]8 
δι οπάαίον!β τη8 1} 6ϑἴ. 

1412. ΗἸς νούβυ8 ἐπ ΔηΓ] 6018 ἘΠ ΤῊ 
βῖ0 Ἰεραθαίαν : 

φύσσειν τ᾽, ἐπειδήπερ τοῦ ς᾽ ἔστ᾽ εὐνοεῖν φὸ 
σύστειν. 

ΜΜείγο ορἔϊππθ ΘΟ 5}}11586 510] ν]51}8 δϑὲ 
Βουο ονβ9 ΤΘΡΟΏΘη8. ἐσσὶν, ατ10ὺ μϑοίο, 

ὩΪ 8} ᾳαϊάθιν ἐδ ἀδυδίαν ἴῃ. ΒΥ} θα ριχπὶ 
Π.ΠΗΘΙῸ, 564 ἢ ΠΙΠ)Θ ΓΒ. νΘΙΒῈ5 ΒΩ 8ΏΘ, 

«ιδηΐαπι : πδμὶ βροιάειι5 68. ἴῃ ἡυαγία 

τίη δή; "Ξ 

8646, ϑδαβρίοον ἰάπηθπ ᾿ἰἰαἀ ἐσσὴὶν ἴα 

Βοιρ] θεῖ το χτα τ οᾶδιι ΓΘ ρ518556 : ἃΠοααὶ 

ΡτΓΘοΙάγααν 1] πὰ Θηγθη ΔΓ ΟΠ 6 ἢ ΡΓῸ 1285 
γἱῖο κπο )λοίαββοῖ. ΝΙΒΠ] ργοπὶὰβ οὐαΐ 

αθ8ηι πόδ᾽ ἐσσὶν ΤΟροθοῦθ. σόδ εἴ σοῦτ᾽ 
1 ΠῈ 1115 τὰ Ἰοοἷ5 οοπηπλιζαία {1556 ΠΟ 1Π|, 
εϑί. 864 οοιυτονα ἀδπί οοἀά. Ορίϊηῃδ 
εϑί ἴῃ Β. ἐπειδήπερ γε τοῦτ᾽ ἔστ᾽. 816 
δἴϑιῃ τὼ ΟΟ. εἰβὶ αι ΠΙΡγάυ 8. τη θῖν 

γαιοθῖμ ΠῸ Βαθθης ρΡίοπε ἐσὶὴν Ξοτῖρ51, 
)ο 41] τιδπάοβε ἐπειδήπερ σοῦτ᾽ ἐστίν, 
ΘΟΪ 5. ΠΙΘῸ5 ριῸ σύπσσειν σ᾽ 1Ὠ]110 γοΥϑιι5 
μαθεῖ φύπσοντ᾽, ᾳιοά ρτγερίδιο, : ; 

Οοάϊ]οῖβ βογιρίανα : τύχσεν «᾽, ἐπειδή- 
περ τοῦτ᾽ ἐστιν εὐνοεῖν τὸ τύπτειν. 

1415. τίη δή; οοεβ 1155 ποῃ σοι ρᾶ- 
τϑηῦ 1π ρα πιαγιὶς δ". 66 δα ηξ ἴῃ 110 
αο(. βΒα] ει ἃ μεῖπια πα. [Ι͂ἢ Ο, τσ 
Ροβίτ ἔαθυα πε πὶ πιαγϑῖπθ, 1 τη μγ, 
πιατρίηα, διϊαια. πϊηΐο αὐἀδογρέαπι σὴ 
σί δὴ, το βιιμἀδμῖα 5. 1 Πα, [πὶ πϑιῖγο ο06., 
μὰὶς αὐάϊταιηδιῖο ἀἀροθίία ρθύβοιϑ 
ποία, Ῥιεΐιπαϑ 1185 νοοα5 'π Τοχίαμι 1π- 
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φήσεις νομίξεσϑαι σὺ πταιδὸς τοῦτο τοὔργον εἶναι" 
2 Ἁ 4 2. » Υ̓ 325. ἡ ἌΝ ἐν “ ε ’ 

ἐγὼ δέ γ᾽ ἀντείποιμ᾽ ἂν, εἷς δὶς τταῖδες οἱ γέροντες, 
εἰκὸς δὲ μᾶλλον τοὺς γέροντας, ἢ νέους τι κλάειν, 

ὅσῳπερ ἐξαμαρτάνειν ἧττον δίκαιον αὐτούς. 
ἀλλ᾽ δδαμϑ νομίζεται τὸν ττατέρα τὅτο πάσχειν. 1490 
οὔκουν ἀνὴρ, ὃ τὸν νόμον ϑγεὶς τοῦτον, ἦν τοπρῶτον, 

: Ὁ ΩΝ Ν ΄ ὥσπερ σὺ κἀγὼ, καὶ λέγων ἔπειϑεε τοὺς παλαιούς ; 
“Ὁ , “- 5» ») Κζ 3 Ἁ ἊΥ Ἁ ἧττον τί δῆτ᾽ ἔξεστι καμοὶ καινὸν αὖ τολοιπὸν 

. “ ᾽ 

“)εῖναι νόμον τοῖς υἱέσιν, τοὺς ττατέρας ἀντιτύπτειν : 
ὅσας δὲ ττληγὰς εἴ ὴν τὸν νό ϑῆν ὅσας δὲ ττοληγὰς εἴχομεν, πρὶν τὸν νόμον τε)ῆναι, 
9 ͵ Ἁ [4 9 " “ ’ ἀφίεμεν, καὶ δίδομεν αὐτοῖς τοροῖκα συγκεκόφοαι. 

4 

σκέψαι δὲ τὸς ἀλεκτρυόνας καὶ τἄλλα τὰ βοτὰ ταὐϊ;, 
Ἁ Ἷ ὡς τοὺς ττατέρας ἀμύνεται" καίτοι τί διαφέρουσιν 

ε .«“ 9 -“- Ἁ ὩῳΨ ’ : 3 Ϊ4 ἡμῶν ἐκεῖνοι, πσσλὴν ὅτι ψηφίσματ᾽ οὐ γράφουσι: 
δια. 3; 5 } δ 9 ’, ῳ - τί δῆτ᾽, ἐπειδὴ τοὺς ἀλεκτρυόνας ἅπαντα μιμιεῖ, 1450 
9 Ε ,ὔ 3 7 ’, 

οὐκ ἐσλγίεις καὶ τὴν κόπρον, κἀπὶ ξύλου καὶ εύδεις ; 

Α ,», 

καὶ πῶς; 

ᾧ-. ᾿ 

3 Ν “" Ἁ 50 Ἂ ’ οὐ ταυτὸν, ὦ ᾽τὰν, ἐστὶν, οὐδ᾽ ἂν Σωκράτει δοκοίη. 
Ἁ “ οὐχ ’ὔ 3 3 9 ’ τρρὸς ταῦτα μὴ τύπτ᾽" εἰ δὲ μὴ, σαυτὸν ποτ᾽ αἰτιάσει. 

᾿ ΠΝ ΤΡῚΣ, ᾿ ,ὕ ᾿ 
ἐπεὶ σὲ μὲν δίκαιός εἰμ᾽ ἐγὼ κολάϑειν 

Ἁ ὃ᾽ “ἋἋ [4 Υ̓͂ ἃ ε7 σὺ δ᾽, ἣν γένηταί σοι, τὸν υἱόν. 
Ἂ ὯΝ ΔῊ ΤῊΣ νι ἦν δὲ μὴ γένηται, 

μάτην ἐμοὶ κεκλαύσεται, σὺ δ᾽ ἐγχανῶν τε νήξει ; 

τ}1} Δηΐ, Ἐτδοίηπ5) ππ 6 ἴῃ αν 5] πᾶ ΠῚ 
δα, οὐ ἴῃ Ετοθθηΐϊδηδιν {τΓ811516- 

τανπῦ : τ] Πατῖδα νθίθυθϑ οθὰβ ποη ΠΔὈΟηΐ, 

Ἐξὲ δυΐθπι νϑῖβαβ ΐο ραγοάϊα γδγϑιβ 

Ἐν ρίάοι ἀαθη δα λυ Οομηΐσι5. ἴῃ 
ΤΊιοβπι; 194. 

Ψοοα65 τιὴ δὴ ἵπ᾿ σο. ποι σοιηρατγεπί. 
1416. νομίζεσθαι σὺ τπραιδὸς--- 516, τιί 

γσυϊρο, Β. Ο. [π| τηϑιη τ, ρτοηοπιδπ ὁ- 
ὨΒΒΈ ΠῚ : ἴῃ ΠΠ160 νομίζεσθαί γε τσαιδὸς---: 
τοῦπο τοὖργον. ΟἹ. τὸ κλάειν, 

1418 εἰκὸς δὲ μᾶλλον. 815 ορίϊπι6 

Α΄. Ο. γα ]ροὸ εἰκὸς δὲ μιά λισοια.--ὴῇ νέους. 

Οοαά οπιπθβ, αὖ εὐϊτι. Υθςα] απ ᾿η86- 

ταπί, 4πθὴν τη ϑένατη ποῖ δἰ ὩΝ}{1Ὲ : 1π|- 

το πη Β. Ὦ. 5ουϊρίινπι ἢ σοὺς νεωτέρους. 
Κι πϑίϑτο ἱποπθηΐὶ ἴῃ. ποίῳ αὐ ]σὰ χπὶ ἀ6- 

Ἰθηά την 6556 ἢ] ΟὈβϑομέις εβί Βουρ]δ- 

Γἴνϑ. 
Θονίρίανα σοάϊοἷβ.: εἰκὸς δὲ μάλισφα 

φοὺς γέροντας, ἢ σοὺς νεωτέρους σὶ κλάειν. 
1428. καίτοι «ί διαφέρουσιν----515 ορίϊ- 

π|6 Α. Ο. Τὰ Β, υὐ νι]ρο, 8ϊπ ᾿πίθντο- 

δ Γ0π6, ρΓοἷπά6 πη]ῖο Ἰαπρ 4 ἴτπ|5, 6 

ἀθ σοντγιρῖο τηϑθένο Ἰοηυατ, καίσσι διωφέ- 

ρουσ᾽ οὐδὲν ἡμῶν ἐκεῖνοι. [π᾿ τη80 καΐσοι 

σφύδρ' οὐδὲν διωφέρουσιν ἡμεῶν---- 

1481. Οὐκ. κῴπὶ ξύλου καϑίζες, 
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ἐμοὶ μὲν, ὦνδρες ἥλικες, δοκεῖ λέγειν δίκαια" 
κᾷμιοιγε συγχωρεῖν δυκεῖ τούτοισι τἀπιεικῆ. 

, Ἁ ε ὦ 9. ἃ 05} 39 ἃ Ἁ 7 “ 
κλάειν γὰρ ἡμᾶς εἰκὸς ἔστ᾽, ἣν μὴ δίκαια δρώμεν. 

σκέψαι δὲ χ᾽ ἁτέραν ἔτι γνώμην. 
3. Ἃ εἶ 9. Ὁ ἰ 
ἄπὸ γὰρ ὄλδμιαι. 1440 

Ἁ ον νν 3 3 5» θέ ᾿ς ἃ οὦὦ Ὡ β καὶ μὴν ἴσως γ᾽ οὐκ ἀχθέσει πταθὼν, ἃ νῦν πεέπονθας. 
φ ’ ἤν Α ’ Ὶ 4 9 ’ 

«τς δή; δίδαξον γὰρ, τί μ᾽ ἐκ τούτων ἐπωφελήσεις : 

τὴν μητέρ᾽, ὥσπερ καὶ σὲ, τυπτήσω. 

τί φγς; τί φὴς σύ; 
τοῦθ᾽ ἕτερον αὖ μεῖζον κακόν. 

1438. Το νούϑιι5 ἢ ο]οβ58 516 δχ μὶ)}- 
δία: κἄμοιγε συγχωρεῖν ὑμᾶς δοκεῖ τοῖς 

τυαισὶ, ἅ ἐσσι τσρέποντα τσοιεῖν εἰς ἡμᾶς. 
1440. ἀπὸ γὰρ δλοῦμαι. Ἰλοίδτίαν γὰρ 

84 8140] 4 Ξαρργθββαπι, απο4 ρ]ο558 
810 }]εΐ, οὐ βούλορεαι. 

1442, τί μ᾽ ἐκ στούτων ἐσπωφελήσεις. 
516 ορίϊπ6 Α. Ο. [Ιμ οἰππῖραβ δαϊεί. 
Ἰερϑθδίων τί δή μ᾽ ἐκ τούτων ἐπωφέλήσεις, 
ΒΎΠᾺΡὰ οχίτα ΠυΠΊΘΓα ΘΧΟΙΓ͵ΓΟΠία, 

Κπβίογιιβ δὰ δὰπὶ Ἰοσι - δούς Μής. 

Ανιυπά. ἐκ τούτων ὠφελήσεις, φιιαπι Ῥ»ΉΎΟΥΕ5 
εαϊἰξ. ἐπι φιιδιι5 ἰεσίέων, ἐκ σούτων ἔπωφε- 

λήσεις, δ ϊἱαῦα τεοάιμπάανίε. Ἠϊὸ διΐδιη 
ΡΓείθιν βο ατη, Καὶ ἀβίθυο ΠΊΟ ἘΠῚ ρ᾽ 6551} 

ΒεΡρΊοταβ. Νϑαΐθν δηϊπιϑάγογ  6οΓ- 
ΤῸΡΐο8. 6886 ὨΠΠΊΘΓΟΒ Οὗ Βροπάθιι!π ἴῃ 

ΒΕΧίο Ιοοο: : 
τσως δη; Ϊ διδα [ ξον γαρ ] τι δη μ᾽ | ἐκ 

σον [ των ὼ | φελη ] σεις, 
Μεπάοβαιῃ ᾿Π| πὶ οοά. Αταηά. ᾿Θο ΟΠ 6 πὶ 
ὨΘ115 Εἰΐαπ ΘΧ θεῖ, Ῥο]ιβ δάδυς ἴῃ 

Β. ἀρβαπθ 0116 πιϑίγὶ ἔογπια : τσῶς ε δί- 
δαξον γὰρ ἤν τί μ᾽ ἐκ σούτων ὠφελήσῃς.. 
ἘΔΟΙΠ]Π] πὰ οὐαί, γϑίθυῖβ ἰθοίἸοη15 θη θη 4ἃ- 

0. Νόοη ρῥγεροβίτϊο. σου! Θοιηροβίι, 

564 αἱίθύαιη δὴ, αυοά ᾿Ἰηνοη βία δάπιο- 
ἄσπιὶ ταρϑίθθαίγ, ἔμ γο 1} }}8. 6} οἰ θη ἀπ τη 
εγαΐ : 

τοῶς δή, δίδαξον γὰρ, τί μ᾽ ἐκ τούτων 
ἢ ,ὔ 

ἐπωφελήσεις, 

Ηος πο βθηβί886. Βθηι] δ᾽ αι, ν᾽ γ 111.) 5]. 

απειη 8] 1 1, ΠΔΥΪ5. ΘΙ ΠΟ] 5511π86, ΡΙὉ- 

. 

ἔδοίο πηῖνοῦ : θιμοπάαρδί 1116, σί δή μ᾽ ἐκ 
σῶνδ᾽ ἐπωφελήσεις. ΒΘΓΡΊ ΘΠ ἰΔιη6η, 5] 

Δ] βαραΐδβεί, Βϑμα] οἱ ποία ταρτὶ- 
Τη6 76 ροίετγδί, π6 οἰδσάία πὶ νϑύδαπι Ο- 

Πἷ60 ἀοπατοί, 8.64 Βϑηιθδηδιιπι 6- 
τη θη ἀδῦϊοπαπ Π1}}10] {ἘΠῚ ρ΄ 115 1116 Ππι ΓῺ ]- 
Πἰζ, Π66 οϑᾶ8 αὐἱάδπι ἰβρ 556 γ]ἱάθίιιν, 
Θιυιΐπαι ἰδιηθη 111: Βα πηηλὶ ΥΊΡ] ρΡΔρΊ 86. 
ὯΔ8}115 Δ νϑυβα τ απὶ μ] Δι γ15 βτθΐε- 

τοπάφ ϑαηί, οἱ Καὶ ἀβίθυι. δα! 0 πὶ πη8} 5 
ΡΙΓδίϊαπι οἱ οὐ παιηθηΐαμῃ δα οναπέ, αυδηι, 

Ιοηρθ ἰ:άϊοβηιθ ΟἸγαγάϊ οἱ ϑ'ρβηο- 

ἨΔ} Ππιρ'ε8, Οβίθπα! δυΐεπι Ανππά, οοά. 
οἱ πιδὶ βουϊρίπτα, ἀπάτη νΘΥαπὶ 51} Ππώ4 

αποά ἴῃ ποΐδ δά ἔχμγ5, 408, αἰχὶ οἱ 5Ξω- 

Ρ᾽π5 ροβέιμοἷο ᾿π6 10 Υ], 
Οοαϊοῖς βογίρίατα: σῶς δή; δίδαξον 

γὼρ σί μ᾽ ἐκ «ούτων ὠφελήσεις. Εἰ 51. 

αὐ!]άθαι 6Χ διηδηάβί! οΠ6: Π8ΠῚ ΡΓΪΠΙῸ 

βουρίππ {πθιδὲ ὀφελήσεις. 
1443, τί φής: «τἰ φὴς σύ: Μινϊάε 516 

Α. Ο. [ἡ αἱτὶβ, υἱ νὰ]ρο, ΙἸδησαϊά8 σί 
δῆσα φὴς σύ: 

ἴῃ εὐ. συπστήσω. «ἰ φὴς σύ; ΟὐλϊΒ5ῖ5. 
ἀπαθαβ νοοι 18, 4188 τορεῖ! ἀδθεθδηΐ. 
ΤΠ γα ν115. 50] 6 η86. ᾿Ὸς 6586. Οβίθῃ!, 
Ἡΐπς εὐΐδιη. ᾿ἰχιδθί, νοσϑθηὶ δῆσα, 485 
απίοα ἰορεδίιν, ἢ1}1}} 4]1πἃ 6886 απ. 

501011 σσοιδήν. 
1444., σοῦϑ᾽ ἕσερον αὖ μεῖζον κακόν. 

Δᾷὰ ἰδία δάἀο]θβοθῃι5, σὴν μητέρ᾽, ὥσπερ 

καὶ σὲ, συπτήσω. ἰαςοία 68. Αημθ ΒΔΟΌΤὶ 
ουβθυνδίϊο: Οδία εδὶ ρίαϊδανιί. 1 ψ ἃ «αἰ- 
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τί δ᾽, ἣν ἔχων τὸν ἥττω 
’ ’ 

λόγον, σὲ νικήσω λέγων, 
ε 4 

τὴν μητέρ᾽ ὡς τύπτειν χρεών: 

Στ. τί δ᾽ ἄλλο γ᾽; ἣν ταυτὶ πονῆς; 
Ἁ 3 »“ 

οὐδέν σε κωλύσει σεαυτὸν ἐμθδαλεῖν 

ἐς τὸ βάραϑρον μετὰ Σωκράτους, 1450 
Ω͂ 

καὶ τὸν λόγον τὸν ἥττω. 
Σ' ΄“ “ ’ 9.9 Ἁ ταυτὶ δι’ ὑμᾶς, ὦ Νεφέλαι, πέπον) ἐγώ, 

“Ὁ ΝῚ ’ 
ὑμῖν ἀνα) εὶς ἅπαντα τἀμὰ πράγματα. 

ΘΓ Ν Ἀ “Ξ αὐ Ν ’, Υ 
ΟὗΤοΟς μεν ουν σαυτῷ σὺ τουτῶν αἰτΊίος,ς 

στρέψας σεαυτὸν ἐς ττονηρὰ πράγματα. 

οιυ"ἀἸνιιϊδίογα ἐἶδ5 πιανῖδ, φιιὰ 56 σογιϑοὶθγοἱοιιί 
᾿ἐίνε ϑαΐδειδ, δὲ ἰδυυγ5 [θπιπι65 ἐϊοϊεπιε δαιίιιε5. 

Θυϊαὰ 1118, ᾳυ 2550, ΥἸΠ 16 υ]α ποίδ δα ἢ α}1|5 
Ἰοοἱ βαεπίθπεϊα) [δ οΪ,, ο}115. ρα] τ  ἐὰ- 
ἀΐποπι δὲ δου θα ΠΟΙ Πιδρ]9 ρΘΙ ΘΘρΙΐ 
Ὅομϑ ρῈ6118, ααδπη) πθαυῖαπι ΠΠ| 1 ἴῃ 

ν. 658: Ῥεοιβυδαθιι 5101 ρᾶβ51:5 πθγαΐ 
ΒΙΠΊ ΡΟ Χ Γαβίϊοιι5, πα ποίδϑ8 6558, ΠθῸ 
Πδέ125 ἸΘΡῚ 5 δάνγειβαι, ρϑίγθη) ἃ 
ἍΠ1Ο νϑιθεγατῖ : 

κλάειν γὰρ ἡμᾶς εἰκὸς ἔστ᾽, ἣν μὴ δίκαια 

δρῶμεν. 
64 101 Δἀο] Θβοηβ αἷΐ 86 πιδίγαμ οἰ 18 Π| 

γοΥ ον γι, τὰ ΘΧΟΔΠἀ65ο] ρϑίογ, 

π66 ἰδηΐαπιὶ Παρ τίη διιἀϊγ ββίληοί, 

τϑῖι5. ΠοΟΙμΙ πα πὶ 8] η1}5 Π1Π1] ἃ παίαγα 
τη8 "5 Ἰη81 1 Π| 6586 48 ρ᾿Θίδίθιη οὐρὰ 

τ ίθγ πὶ ἴδ). σί φής; «τί φὴς σύ; 
ποῦ.) ἕσερον αὖ μεῖζον κακόν. ΕΠ ἴιοο 
ατ!άθπη νου ὰπ) εδί, Ασυμηθῃ δαΐθπι 
᾿Ν1} 15 Ἰοοὶ πος οϑί, ΡΒ] οβορπουιηι 
Ἑπτιριἀϊβαια ἀορπιὰ γθβρὶοῖί Οὐμἴσα5. 
«υοα [α]51] ἀγραϊ,) πο ἀἰγθοῖϊθ γοι- 
πη6 115, 864, αυοά Ἰἰοηρθ ριϑβίαϊ, ϑ116- 
Ρϑδ 415 αἴδοίιι 40 'ρδὰ παίινα ρείϊίο. 
ΘΟΙΠἸοοὲ ἀοσθθδμΐ 1111} ἁιιοίο θη οὐ] ρ ἢ 15 
Ῥαΐγθηι 6886) τηΔ 6 Π1] ΨγΘΙῸ ἰδηα τ Πὶ 

Ἰυαπλαπι ΘΟ Π5᾽ ἀθνα θδηΐ 5θηθη γθοὶ ρίθη- 
᾿ἴδπι ἐονεπίθπηηιιθ, Νοίϊ βιιπί πὰς ἀδ 
18 ἘδτΙρίαΒ γοῖθβ πῃ Οἰορίθ, ταδὶ 

1 6 11χ 116 πιϑίνιοῖάα Τ᾽ γπάανθο βοθῖαϑ 

51} ΘΧΟΊΒΔΗ8 ΔΙΐ: 
τηατὴρ μὲν ἐφύτευσίν με, σὴ δ᾽ ἔτικτε 

ταῖς. 

τὸ σπέρμ᾽ ἄρουρω τυαρωλαθοῦσ' ἄλλου 

τσάρα. 
ἄνευ δὲ τσαπτρὸς πέκνον οὐκ εἴη ποτ᾽ ἄν. 

ΡΙπανα δά {Ππ4 ρ]αοϊξαπι ρϑυ 6 η118 
γί 8 ἴῃ ρτθρῖα Ψ οί παν Π᾿δῖτιθ8 
Επτίριάθα ρ. 299. Οαὶ πᾶο ἀοοίτϊπᾶ 
᾿πιττὶ ἐμδναμῖ δἀο]οβοθηΐθβ, νἱχ ἢθυϊ 

ρΡοΐογαί, απΐα δούαμα 8|141115,. 51 αποᾶ 
ἕοτίθ ᾿αγοίαπ ᾿ποιϊάθγθῖ, παῖππ15 ἀδαθηΐθι 
δ ῥἷε δύο τηΔίγθη 858 ρουθίαῖ, δίθιϊίο 

ρίαν" 5δηϊ8 ΠΟΙ 5; ΠῸῚ ΙΪΏ15 

ἀδιηποβᾶ, αυδᾶπὶ ἀρϑαγα νἶβα δϑί, απο 4 
ἰββίδι αῦ βοπδνιῖυβ ἰβίθ, απο ρῥτοίδτί 
ΟΠ] Ιαϑίοα ΕΠ τ ρΙ 15. δα, ἰοσπὶ τη060 
οἰ αίαπι : 

ἄνευ δὲ μηπρὸς τοῶς, κάϑαρμ᾽ Πὺὐριπίδη; 

1455. στρέψας σεαυτὸν--- ΤΏ τηθιμθγ. 
στρέψας ἑαυτὸν, ααοα ρτείδετὶ 46 θθδέ, 
γι146 ποῖ. δά ΡΙ]. 990, Μδπηαπάον ἃραὰ 
ΘΛΟΠοσ αι : 

ὅχαν τί τράτπης ὅσιον, ἀγαϑὴν ἐλπίδα 
τορόξαλλ᾽ ἑαυτῷ, 

ατγοιύ5. ΕἸοΥ!. ρ. 47, 6 Μίξ. οοά. οἱ 
σομοίηἶξ 15 ἅπθπ) γοίβαν μι8, 4661 
τορόδαλλε σαυτῷ. Αἱ Βεπιοῖι8. Ἐπηθῃ- 

ἀαίί. Ρ. 76. Ῥγαβίαϊ, αἷϊ, γεσορία ἰφοίϊο 

ο 
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Στ. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 
’ ΝΣ -- 9 35 59» 3 [4 

τι δῆτα ταῦτ᾽ οὐ μοι τὸτ ἡγορεύσατε, 
9 2. 4} ΔΟΣΥ Ἀ 3. 5 

ἀλλ᾽ ἄνδρ᾽ ἄγροικον καὶ γέροντ᾽ ἐπήρατε ; 
Χο. 53." φῳ “χε γ᾽ Ή νι: ὦ Ἁ 

ἀεὶ προιοῦμιεεν ταῦ ἑκαστον, ὅταν τινὰ 

γνῶμεν προνηρῶν ὄντ᾽ ἐραστὴν πραγμάτων, 
[χε 4Ὰ ϑω ἊΝ 9 [4 τ Ἁ 

ἕως ἂν αὐτὸν ἐμξάλωμεν ἐς κακὸν, 1460 

ὅπως ἂν εἰδῇ τοὺς ϑεοὺς δεδοικέναι. 
Στ. ὦ μοι, προνηρᾶά γ᾽, ὦ Νεφέλαι, δίκαια δέ. 

οὐ γάρ μ᾽ ἐχρῆν τὰ χρήμοο᾽, ἀδανεισάμην, 
ἀποστερεῖν. νῦν οὖν ὅπως, ὦ φίλτατε, 

τὸν Χαιρεφῶντα τὸν μιαρὸν, καὶ Σωκράτην 

ἀπολεῖς, μετ᾽ ἐμοῦ γ᾽ ἔχ᾽, οἵ σε κἄμ᾽ ἐξηπάτων. 

ἰδού γε 

τορύθαλλ᾽ ἑαυτῷ, δοάόπι φιιϊάοηι 56ηδιι, 56 
᾿Αττικωσέρως οἱ Μοπαπάτο σοπυοιιϊοηίϊιιϑ. 
πράττης ο( ΠΙΠ οι. ΠοΟΙΠΙδ πὶ γεοῖθ βουὶ- 
ρύαπι 6β8ι ἴῃ Βὰ, οοή, Μία]6 Ψαυ!ρὸ 
πράττεις. 

1456. τίδητα ταῦτ᾽ οὔ μοι τότ᾽ ἠγορεύ- 
σώτε: 510 ορίϊπι6 πιθιι τ, [Ι͂ῃ Ὁ. Ὁ. υἱ 
ἴπ νείθυθα5. ϑάϊεῖ, σί δῆσα φαῦτώ γ᾽ οὔ 

μοι τότ᾽ ἠγορεύετε ; τἀ πάδηΐο 50}8}ἃ. 
Ιη Β. 50]14θὰ ἀοβοϊθπίθ, τί δῆ ταῦς’ 

οὔ μοι τότ᾽ ἠγορεύεσε: Τπ Κυιβίενὶ δά. 
Ρυΐοσαι. ἰθοῦο δα θευὶ ἀθθαϊ: 564 
μοι τυ ροί είς. ΕἸΤΟΥΘ Ομ 581}πὶ ἔαϊΐ, Π6 6 

ΘΥΓΟΥΘ Ια ΘΟΥΓΟΧΊ ΠΟν Β51Π).1.8 Θ ΠΟΥ. 
Ἑδάθιι ᾿ν1}118 νϑ 5115 βου! ρύπτα 41:8 

ἴῃ Ο, Ὁ. ΟἸοβθα δά σόφε, ὅτε τὴν ἀρ χὴν 
χὴν προσῆλϑον ὑμοῖν., 

᾿ς 1458. ἑκάσαοϑ᾽, ὅταν σινά. ΒΙ͂6 ἔγεβ 
οοὐά. ἴπ 60 αιϑῖ ΠΌΠ6 γεῖ80, οὖ ἴῃ Β. 
ἑκάστοτ᾽ ἄν τιν᾽ οὖν. 

1468. ᾧ μοι. 816 ἰγβ8 οὐδ. Ὑα]ρῸ οὗ 
μον, ᾳαοά ροτῖπάε 68. 
ᾧ μοι. 816 οἰἴαμα εἷς οοά, 
1464. ὅπως --- ἔλθ᾽ --- ΟἸάο εϑὲ: νῦν 

οὖν, ὦ φίλτασε, μετ᾽ ἰμοῦ γ᾽ ἴλϑ᾽, ὅπως 
ἀπολεῖς Χαιριφῶντα καὶ Σωκράτην. Υ᾽- 

ἀλλ᾽ οὐκ ὧν ἀδικήσαιμι τοὺς διδασκάλους. 

ναὶ, ναὶ, καταιδέσγητί γε Πατρῶον Δία. 
ΔΙΑ ΠΑΤΡΩΟΝ. ὡς ἀρχαῖος εἶ. 

ἄἀξεβ. ρᾶυιισυϊαη) ὅσως οἰϊδν μὲ ἤπα|6 
5ΊΡ 1 ΠοδΠίθιη, αυδπάοα!θ. Θι πὶ ἔαέι το 

16] ΘΟ 11Υ1 φοηδίγ, δία ἤδη, 1120. 

ἐπὶ τοὺς τσρολόγους πρέψοροαι, ὅπως. βα- 

νε5ρ. δὅ28, Ἐοάειιᾳιθ πηοάο 
ααΐη ἵνα σοαῃβέγαδέμ [601 1Π|6. ΠῸ}18 δβέ 

ἀαθιδηαϊ ταίῖϊο. Βοπᾶῃ αμᾶ ἀδάϊ 

Ἰδοί! ΟΠ 6 ηη, 50115.6 οοἀ4, αιο8 Δα: θυὶ, 

ἸΏ6 05 Δ᾽ ὨΟΒ01{}πχία ΔΙάΐ μα δα, [ἢ 
{0115 4115 βουιρίι μη) οδϑί : ἀπολεῖς μετ᾽ 

ἐμοῦ ἐλϑὼν, οἵ σε---Τῃ Β. εὖ ἴῃ 61, Βοίπ, 
Φαπίε, ἀπολεῖς μετ’ ἐμοῦ γ᾽ ἐλϑὼν, οἵ σε--- 

ΨΦυχία Πᾶ5 ἰβοίίομθβ ὅσως ρϑπάδιεξ ἃ 
ΒΈΡΡΙΘ550 γ 8 0 ποίησον, Δ} 511}1}}. Θά 

δὰ5 [α]585 6558 πηϑίγὶ γαϊο, ὁὰϊ δἄνροι- 
ϑαΠία, οϑίθ 61} 

1465. Σωκράτην, ὅ'6ο 'ν. οὐ44, θ6Π6, 

νιϊαίο πἰαία, Ψυ]ρο Σωκράτη. 146 πο- 
ἴδια βιι ρα 182, ᾿ 

1468, ιάς Πδβυ ΘΙ ἱπίεγριθίθα δά 
Θ᾽] οβϑᾶπι τύάσρῷος Ζεύς, 

καταιδέσθητί γε ΤἸαφρῷον Δία. Ῥαγίϊ- 
οὐα γε ἰηβογία γαπιβίαίθιη. ἢμὶο 1060 
Δαάϊ, εχ γϑρϑύϊοηθ ρϑγίϊοα]θ γέ ἴπ 

566. ΥΟΓΒι ; ἰδού γε Δία ΤἸιῳσρῷον. 

σαωνιῶ. 
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Ζεὺς γᾶρ τις ἔστιν; 

Στ. 

108 

ἔστιν. 
5 32 Φ΄ ..9 Ὺ 

οὐκ ἐστὶν Ὑ 5 Ετεῖ 1470 

Δῖνος βασιλεύει, τὸν ΔΙ ἐξεληλορκώς. 

οὐκ ἐξελήλοακ᾽- ἀλλ᾽ ἐγὼ τότ᾽ ὠόμην 
᾿ ι “φῸ ΕἸ Λ 

Δία τουτονὶ τὸν δῖνον. ᾧὦ μοι δείλαιος, 
ΔΓ ὑτν ᾿ν ἐν -4,ὠηὠὦοὙ͵ Ἁ ε [4 ὅτι καὶ σὲ γυτρεοῦν ὄντα “εὸν ἡγησάμην. 

1470. Ζεὺς γάρ τις ἔστιν ς---ἔστιν.--- οὖκ 
ἔσοεν γ᾽, ἐπεἰ---810 Θρ πη βουὶρίῃ5 δϑὲ ΗΪς 
νΘΙΓΒῚ5 1 Β, δ ἴῃ Π160, δ] 4πΠ06 1 118 

θεῖο Ἰοοο δϑὲ ἔσσι γ΄, 5011{8 11 Δ ΓΙ ΟΥῚΙ πὶ 
πΘΟ Θ᾽ Θπίϊδ οἰνοα ρυγάρορίσαμι ν, ἴῃ 
γΘιευθι15 δα ει. εβὲ : Ζεὺς γάρ τις ἔστιν : 
-ἔστιν.---οὖκ ἔνεστ᾽, ἐπεὶ---Τὴ ἸΚ αετοναηβ 

Ρυϊπιὸ ἰοθο εβὶ ἔσσι ἱγροιμεί οἱ- 
ΤΟΥ͂Θ, δδάθιηαπδ ᾿ηϑηάδ, Γδρούϊα {1 μὰ 
πον]ββῖμηα Βαίαγα. ψα!ραίδιη βοτὶρ- 
τὐνᾶτη πιρπὶἐθϑίο ἀδρτανηϊαπὶ 8106. 

εηθηάαΐ 6 οοπ]θοίατα ΤΟΙΡΙΠ5. ἃ ΠῚΒ 
Ιαπάἀαία5 αὐ Ρὶ. 885. οὐκ ἄν ἔστ᾽, ἐπεὶ 

-- Εἰ σουῖῖον δἰ πη δ τον θϑὲ ποβίνα ᾿ϑοῖϊο, 
'. απ ψουρθαι ἔσσιν. Θο΄θιῃ 801Π0 δΐ 

ῬΙδθπ6 ἴδν τορι πν, 8:0 οὐδὲν ν. 788. 
ΘΟΥΡία5 δδὺ πἴο γαυβὰ5 ἴῃ ο04. ρ]8ΔΠ8, 

τ Θὰ πὰ ΘΚ} Ὁ. ]1Π 115, ἢἶδὶ πο ροϑὲ [61- 

{πὶ ἔσσιν Γ] στιν οἰ 1511 1 τυ] 5, οὐκ 
ἔσσιν, ἐπ’ εἰ---- 

1472. ἀλλ᾽ ἐγὼ πότ᾽ φόμην Δία σουτο- 

νὶ σὸν δῖνον, 516 ΟρΡτΪπηρ πιθμοβαπι 501]1- 
Ρίαταθν ΟΥ̓ ΧΘ 8, 5ΘηΒιΠη 6416 ΘΧροαϊ- 
νθ 8 Βθῃέ 6115 οἱ Καὶ πβίθγαβ, Τὴ ἱπιρτθβ- 

515 διδὶ ἄλλ᾽ ἐγὼ σοῦσ᾽ ὠόμην διὰ πουπονὶ 

χὸν Δῖνον, ΒοΙΡΊΘΡ5 ροβί δα 5 αλν1ὰ5- 

486 ΠΟΙδδ ΘΙ 1π6ρ ]581π|6: 86 ἐρῸ 
ἡδέα αὐδὶύταθαν ῬΥΌΡΙΕΥ ἵπο ἐτιν δίηθηι. 
Τὴ πηϑιη}ν.. 5οτῖ ρέππι ταῦτ᾽ ὠόρην : ἴῃ Β. 
δία σουτονὶ--- πο ἃ ατϑ ἀἸοθη5 Βίνγαρϑἰα- 
468, 14 αυοα ρϑγ δῖνον 1π 6 1110 1} οβίθη αἴ. 
δέ ἀυίθιο χα ν Υ6 65 18 ο 5708 χερῶ- 

μεοῦν βαϑὺ τσοτήριον, ὃ κωλεῖσαι δῖνος, ὅπερ 

ἄνω εὐρύτερον ὃν, κάφω «ἰς ῥξὺ λήγει. 

ἐνταῦα σαυτῷ τοαραφρόνει, καὶ φληνάφα. 

6Ἰο558 δὰ πὸ Ἰοσ τ καυκίον τυήλινον, 
Τῃ νρϑϑί]]ο τ π βο ορθραπί ΑἸ 6η1- 

Θη868. ΘΟ] 8 πὶ 5ίδίηθ 6 ἢ ΠΟΠΟΥΘΙῚ 

ΑΡο ΠΤ 8, απιθν ᾿Α γνίῶ γοοδθαπί, Ὑ146 
ἃ ΤΠ 65ηι, 489, Ριοραῦ}16 οβί (ὐοπιὶ- 
Θαπι, πιὸ ΘΟΟΙΘίΘ ΠῚ ΡΟ β᾽ Ὠρ' ΘΓ οἵ, οβίθῃς- 

ἀεγθίαιιθ τοσϑρήαβ τα]]ρίοποβ Ὁ 60 
ΘοΠ ΘΠ Πὶ, ΞΟΠ ΌΪ τῇ 1111π5 1 5οοπᾶ ΘΧἢ]- 

Ὀιῖ556, 6} 5 ἴῃ νϑϑίθ 10 ποη ᾿Αγυιεὺς 
οὐαΐ, 568. Ποῖ16 νὰβ ΔΙ] 104 ΠΠΔΡΉΠΠη, 

84 Γουτηᾶπι 5 ΡΥ Θβουρί! χσσυδίου 56ὰ 
φοομἶὶ εἴποῖαπι : 4616 οίθ ἢ 465 ΓΒΕ οι Κ5 
αἴξ : δε ἐρὸ ἔμηι αὐὐϊίγαθαν (ουθηι 6556 

ἐιγδίπθηι ἤπιπς. Νύυπα 60 56η51.. ΠΟΠΊΘΗ 

δῖνος ἀοοὶρὶς Θέγαρβίδα δ: αἴ βΏρτΒ τ, 
3580. 00] ἃ11: 

Δῦνορ : σουτί μ᾽ ἐλελήϑη, 

ὃ Ζεὺς οὖκ ὧν, ἀλλ᾽ ἀνα᾽ αὐσοῦ Δῖνος νυνὶ 

βασιλεύων. 

Νεβοῖιβ 414 ῬΠΙγΒΙοῖβ. θϑϑοί δῖνος, ]ὰὸ 
ΠΟΠ.Ϊ]Π6 Θοογαίθ5 5118 πθγν δ, δά 6 Χ ρτὶ- 

τη πάδιη αὐν15 δὲ φοἰὴ γοϊαϊϊοηθηι. Δῖνον ἂν- 

οἰδγαέπν δα πὶ Δ Ρ ΘΙ] γ 6. ἀθιιη δἰ 4 θη 

ον βιιροηϊούθη, 4] ΘΠ 6 ΤΘΟ ΠΟ 

6) οσοταῖ, πῈ 1056 ΟἸ1 ϑαΐανπαη). [ἄθο 
Π]Π1ὸ 580 ἀἸοΙ ν, 828, 

Δῖνος βασιλεύει, τὸν Δί᾽ ἐξεληλακώς. 

πο πππὸ οἱ ΠΠ15 ὑΘρ' γέ, 

1475. καὶ φληνάφω. 8516 ῬΘη6 πηϑιη ὃν, 
γα!οο φληνάφει. ΤΠ οῖηδ. οὐὲ φληναφάω, 
Ποσγοῖι, φληναφᾷ, Φλυωρεῖ, μωρολογεῖ, 

Ῥνὸ 410 ϑυϊάαβ Βα θοὶ φληναφεῖ, φλυαρεῖ, 
ΑἸτογάμη ἔοτιθδη) ρου Νοβίος Ἐπ. 
664. 
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Σν. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

οἴμοι παρανοίας" ὡς ἐμιαινόμην ἄρα, 

ὅτ᾽ ἐξέβαλον καὶ τοὺς ϑεοὺς διὰ Σωκράτην. 
ἀλλ᾽, ὦ φίλ᾽ ᾿Ερμῆ, μηδαμῶς ϑύμαινέ μι, 

μηδέ μ᾽ ἐπιτρίψης" ἀλλὰ συγγνώμην ἔχε, 
3 ον  ῴ 3 : [4 

εμου τὸ αροινοησοαντος ἀδολεσχίᾳ. 1480 

καί μοι γενοῦ ξύμβουλος, εἴτ᾽ αὐτοὺς γραφὴν 
διωκάϑω γραψάμενος, εἴϑϑ᾽ ὅ τι σοι δοκεῖ. 
ὀρϑῶς ποαραϊνεῖς, οὐκ ἐῶν δικοῤῥαφεῖν. 
3 2 ε ἐ 3.0.3 ’ Χ 3. Ψ 
αλλ ὡς τάχιστ ἐμπιμπράναι Τὴν οἰκίαν 

.“ “- ἮΝ ω παν 3 πὰ 

τῶν ἀδολεσχῶν. δεῦρο, δεῦρ᾽, ὦ Ξανθία, 
Ἁ , Ά, ΄ “ κλίμακοι λαδὼν ἔξελθε, καὶ σμινύην φέρων, 

3 5.15 ᾿ δ υε ας Ν Υ͂ 
κᾷαπειτ ἐπαναβὰς ἐπὶ τὸ Φροντιστήριον, 

Ἁ 4 ’ 3 3 “ ᾿, ΌΝἮΝἝ ’ 

τὸ τεγος κατασκοιπτ., εἰ ᾧιλεις τὸν δεσπότην; 
σ “Δ 3 “ 5 ΓᾺ Ἁ 5. ἡ} 
ἕως ἂν αὐτοῖς ἐμβάλῃς τὴν οἰκίαν. 

ἐμοὶ δὲ δᾷδ᾽ ἐνεγκάτω τις ἡμμένην" 1490 
3 7 ᾿ ΕῚ “ ΄ ὃ -“ δί ᾽ 

ΞαΎΩω τιν οὐτῶὺῶν τήμερον ουνὰᾶ! οι κὴ 

9 Ἁ »Ὦ ς ἣ 3 “ἢ. .9...8 

εμοι τσοιήσω, κει σφόδρα Ύ εἰσ ἀλαζόνες. 

ὃ δὲ σαῦτ᾽ ἀπούσας, ἐκπλαγεὶς ἰφλωνά- 

φα. 

1477. διὰ Σωκράτην. 

Ψυρο Σωκράτη. 

διὰ Σωκράτην. 516 δἔΐαιη ἴῃ 00 οοά, 

516 ἵν. σοἠἥὰᾷ. 

ΒΟΥΙΡΙ 1. 
1480. ἀδολεσχίῳ. ΟἹ. φλυαρίᾳ τῇ τοῦ 

Σωκράτους. 

1483, ὀρϑῶς τσαροινεῖς. Αἀ πυης 1ο0- 

οι εϑΐ σσωρεπιγραφή. “Ὥσπερ εἰπόντος 
Ε -“ ϑϑὶ Ὁ Ἐν Ὁ Ν 3 Ν ΄ αὐτῷ ποῦ Ἑρμοῦ, ὡς οὐ χρὴ εἰς τὸ δικαστή- 

3 Ν 3 “ . 

φιον αὐτοὺς ἀγαγεῖν. 81. ἀρὰ ΡΙδαίηηι 
ΜῈ ΘΗ ΟΠ π115 ΘΟΒΊΟ] 65 ἔα "ΘΓ 56 Δ551Π}8- 
Ἰαη8, Αρο]] πεῖ, ἰδ 8} ΡΥ ΒΘ Π [ΕΠ], 
ΔΠΠΟα πα Γ : 

Ριιρπἷθ τη6 νϑίϑϑβ ἴῃ Πα}115 ογ6 ηυ]6- 
αυ8πι ΡΘΙΌΘΓΟ, 

ὩΪ 7181) 6Χ Πη618 06 1}}15 ἃ υβοθέήδί πῃ πλἃ- 
ἰδ πὶ ΠΊδΡΏΦ ΠῚ ΟΥ̓ ΘΘΠ ἢ 

ἔὰοῖδπι, απο }ι|0 65, Α Ρο]]0. 

ἘΒαορίθδια οδὲ τοῖα 1Π|ὰ Ρ] αι 1 πηἃ Ξοοπᾶ, 

ἘΠῚ τοῖα ΘΌ510115, 

Ἐσὸοε Αρο]]ο πη] ὶ εχ οὐᾶσα]ο ᾿πιρθιδΐ 

αἴ ΘΡῸ 11] οστ]ο5 Ἔχ τα γᾶ πὶ [ϑτη ρα 1115 

αὐ ἀθ 0 π5. 

ΘΟ ρᾶγαν ροβδαπί σι 5115 μοὶ πὸ- 

5{Γ1 ἰὼ Πγ58. 694. 

αὐτὸς γάρ μοι γίγνεται, 

σῆς Θεοῖς ἐχϑρᾶς ττατάξα, τῆσδε γραὸς 

σὴν γνάϑον. 

1484. ἐμπιμπράναι. ὕ] 90 ἐμσιπρά- 

νας, Ψιά46 ποΐ, δα ἴψν5. 811. 

1487. κἄπειτ᾽ ἰπαναξάς. Τηῃ οοά, 
ὉΠ|1558 ΡΥ ρΟΒΙ (10η6, κᾷἄπειτ᾽ ἀναβάς. 

1489. Νενβὰθ 10 ἴῃ Β. ρ]απα οἱ ἷ8- 

55 εδί. []}ἢη ροβίγθῃηιο δ ἴῃ ᾿η80 ἴοδὸ 

Β10 ΠΊΟΓ 15 Θϑί, οἱ δηΐο νούβιιπὶ 1488, 

Ροβιΐι5. ξθοῖθ δο] σαί] σι ηΐ ἴπ τη ΘιΏ Β 0, 

εὐ ἴθ Ο. ἀυο 1}}1 νϑυβιιβ, 680, 4.6 ῖη 

Ἔχ ΙΒ 8, ογάϊηε. Ῥευρβογδπηι [πὶ ρο- 



ΝΕΦΈΕΛΑΙ. 

Μα. α΄. 

Στ: 

Μα. α΄. ἄνϑρωπε, τί ποιεῖς 

Σ τι 

53. 3. 

ἰοὺ, ἰου. 

τ, 

.“, [4 9 

ὃ τι ποιῶ; τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἢ 
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ε Ἁ [ 

σὺν ἔργον, ὦ δᾷς. ἱέναι πολλὴν Φλογα. 

διαλεπτολογοῦμαι ταῖς δοκοῖς τῆς οἰκίας; 

Μα. β΄. οἴμοι, τίς ἡμιῶν τουρπολεῖ τὴν οἰκίαν ; 

Στ. 
Μα. β΄. ἀπολεῖς, ἀπολεῖς. 

τ. 

“ τ Ψ, 

ἐκεῖνος, οὗπερ “γοιμάτιον εἰληῷατε. 

τοῦτ᾽ αὐτὸ γὰρ καὶ βούλομαι, 

ἣν ἡ σμινύη μοι μὴ τοροδῷ τὰς ἐλπίδας, 15800 
Δ 8 Ἁ ’ ’ 3 φ΄, ͵ 

Ἢ γω τοροτερὸν σῶς ἐκτραχηλισ)ῶ πεσων. 
“' ᾿» 2 2 

οὗτος, τί ποιεῖς ἐτεὸν, δὐπὶ τοῦ τέγους ; 
3 ξ“Ὡ᾿ Α [ΩΣ Ἁ ΩὩ 

ἀεροδατῶ, καὶ ποερι᾿ῷρονώ τὸν ἥλιον. 
3, Υ͂ 9 ͵7 

οἴμοι τἄλας, δείλαιος ἀποπνιγήσομοαι. 
κ ᾽ἤ 

ἐγὼ δὲ κακοδαίμων γε κατακαυνγήσομεαι. 
, δ , 9.5 Ἁ Ἂν Ἁ ὁ » 

τί γὰρ τταϑόντ᾽ ἐς τοὺς ϑεοὺς ὑδρίζετον, 

καὶ τῆς Σελήνης ἐσκοπεῖσγον τὴν ἕδραν ; 
δίωκε, βάλλε, τπραῖε, τοολλών οὕνεκα, 

[4 ἈΚ ΙΝΝΝ Ἁ Ἁ ε 9 7 
μάλιστα δ᾽ εἰδὼς, τοὺς ϑεοὺς ὡς ἠδίκουν. 

ϑὕγθιηο οοα, ριῸ ἐμδάλῃης Ξογυϊρίπηι ἐμδάλ- 
"λοιφ. 

1492. κεὶ σφόδρα γ᾽ εἰσ᾽ ἀλαζόνες. 516 
θδπε ἴῃ Β, ἴὰ ΔΑ. Ὁ. κεὶ σφόδρ᾽ εἴσ᾽ ἀλα- 

ξόνες. ἴα πι60ὺ κἄν σφόδρ᾽ ὦσ᾽ ὠλαζόνες. 

. Ομ Οπη65 Ὀοης 8πηΐ ἰ᾿ΘΟΙΊΟΠ65: δἵ 

γυ]ρῸ 501(566 κᾷν σῴφόδρ᾽ εἰἴσ’---- 
Οὐάα. κεί σφρόδρ᾽ εἰσ ἀλαζόνες. 

1500. μὴ τοροδῷ. ΟἹ]. ϑραυσϑεῖσα. 
1506. τί γὰρ μαϑόντ’ ἐς τοὺς Θεοὺς 

ὑθοίξετον ; Τὴ ρτἰπιαν 15 δα ἴ{, Ἰορ οθαίαν, 
σί γὰρ μαϑὼν ὑδρίζετόν γ᾽ εἰς τοὺς Θεούς ; 
Τπ τϑοθῃτ ον 115 τθροβίἑα μι αϑόν" εχ 
Β᾿5ϑ 1 οπιθηάδίϊοπθ, 48πὶ οΟηΗτγλαΐ 

βουιρίαγα οο4. Β. σί γὰρ μαϑόνϑ᾽ ὑδρίξε- 
σον ἐς τοὺς ϑεούς ; νΘΥ811 ἴῃ ἡπᾶγίο ρϑάθ 
γα 0} 1 ηἴ6. 8516 οἰϊϑηιὶ οὶ ἢ πι60, σΌΠῚ 

Ἰενὶ πιθη θα μωϑόντ᾽. Τὴ ᾿πειθγ, οἵ ἴῃ Ο᾽, 

σί γὰρ μαϑόντες σοὺς ϑεοὺς ὑθρίζεσε ; 
404 58π6 τΘΟΙρὶ ροΐεταί, δ] ον ἰὰ- 
ἸΠη6Π δβί ]θοΐϊο, 4πᾶπι 6Χ ἢῚ5 οπιηῖθι5 

ΤΘΟΟΠΟΙΏΠΔνΪ, ῥαϑόντες ἀ ποτὰ πὶ ορίϊπιο- 
τἀπη ο04 4. τηΐδη8 ἴῃ ῥωϑόντ᾽ ἔς, εἴ υᾶ- 

Ἰθπὶ 6Χ 8115 ςοαα. δι ἀβ πη 5 ρΓῸ θ]108}}]. 
Αἀ δοοταΐθῃ εἱ ΟΠ οι ρῃοηίθπι ἀἰνθοίι 8. 
Π16 βθῦηο, ἯἨϊΐο αἵ 811}5 ἴῃ [0615 ΡΙῸ μά- 

ϑόνα᾽ τϑροπϊίην σπαῤλόνφ᾽, 146 ποί, δὰ 
Τ,γ5. 599, Ρ]. 908. ὕεβρ. 251. 

Οοά, τί γὰρ μαϑόν᾽ ὑδρίζεσον εἰς σοὺς 
“εούς ; 

1507. ἐσκοσεῖσθον. δῖ. Α. Ὁ. γυ]ρὸ 
ἔσκοπ' εἶσι)ε. 

ἰσκοπεῖτε τὰς ἕδρας. ΕἸ]. στηρίξεις. ( 6- 
τετὶ οὐ, Πα θεμὶ σὴν ἕδραν, τὸ Γοῖεν- 
αν φ]οβϑᾶ ἴῃ π|60 σὴν στήριξιν. Ναϊῃο- 
ΨῈΠῚ Ια] ΘΝ ργϑοί αι] 6 Υ1μ]. 
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Χορός... 

ἡγεῖσ)᾽ ἔξω. κεχόρευται γὰρ μετρίως. τόγε τήμερον ἡμῖν. 

1510. σόγε σήμερον ἡμῖν. 810, υὲ ὰ- εἶνω. Ὑ]146 ποίαβ δὰ Μανίάθι ρ. 864. 
Ρι6551, ἵν, οο464. Βαεταπί οἷ δχοπι-ὀ οἱ Καηίμηπι δα Οὐογϊίμαμπι ἀθ Π[δ]. Αἰ. 

Ρἰατῖα ἴὰ αὐ θυ] ΡῈ Βα Σ σόγε σήμερον ὅ. χχὶκ. 

ΤΈΛΟΣ 

ΤΩΝ ΝΕΦΕΛΩΝ. 



ΤΟΝΏΌΙΝΙ, 

ἘΧΟΌΡΘΒΒΑΤ Ν. ΒΤ,13 8. 





ΑΒΙΘΤΟΡΗΛΑΝΙ͂Β 

ΞἜΔΛΝ “δὰ 

ἘΧ ΟΡΤΙΜΙΒ ΒΧΕΜΡΙΛΒΙΒΌΒ ἘΜΕΝΘΑΤ ὁ 

ΥΑΒΗΒ ΠΡ ΟΤΙΟΝΊΤΒΌΒ, ΝΟΤῚΝ, 

ΕΜΕΝΒΑΤΙΟΝΙΒΊΙΚ. 

ά 

ἈΤΙΟΗ. ΡΒΑΝΟ. ΡΗΤΙ, ΒΒΌΝΟΚ. 

ΤΟΝΏΌΙΝΙ: 

ΌΜΤΙΒΙΝ ἃ. ἘΤ Μ᾽. Β. ΗΙΤΤΆΚΕΗ. 

1823. 



τ ἐααλφίαμα ἐὐε 
᾿- 

νν ἄὐτοῦ ἀὐδηλοιτοῖ ͵ Τὰ ΟΝ 

“ 
Υ 

Εν ἀν φν 
᾿ 



ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ΒΑΤΡΑΧΟΙ͂. 



ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΆΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΏΩΠΑ. 

ΞΑΝΘΙΑΣ. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ. 
ΗΡΑΚΛΗΣ. 
ΝΕΚΡΟΣ. 
ΧΑΡΩΝ. 
ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΡΑΧΩΝ. 
ΧΟΡΟΣ ΜΥΣΤΩΝ. 
ΑΙΑΚΟΣ. 
ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ. 
ΠΑΝΔΟΚΕΥΎΤΡΊΙΑΙ. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ. 
ΑἸΙΣΧΥΛΟΣ. 
ΠΛΟΥΤΩ͂Ν. 



ὙΠΟΘΈΣΕΙΣ. 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ ἐστι μετὰ “γεράποντος αν σίου δὲ Ἐύὺ- 
ΕΣ »"». 7] 

ριπίδου πόνον εἰς “Αδου κωτιών᾽ ἔχει δὲ λεοντῆν καὶ ῥό- 
͵ ν ἈΝ ρω Ἷ [] 

πῶλον, ρος ΤῸ τοῖς ἐντυγχάνουσιν ἔκπληξιν πιαρῶσ εἶν. 
᾿ δ Ν Ἀ ΐ , 
ἑλὼν δὲ ὡς τὸν Πρακλέα πρότερον, ἱνὼ ἐξετάση τὰ 

Ν ἃ ς Ἁ 3 “ ἷ ἣν Ξ.ὋΝ “ 2 7’ ἿΝ Ξ 

κοτὼ τὰς ὁδοὺς, δ ὧν χαὶ αὐτὸς, ὁτε ἐποίησε τὴν το- 
Ν᾽ - 

ρείων ἐπὶ τὸν ΚΚέρξερον, ὠγχετο καὶ ὀλίγα περὶ τῶν "Γρα- 
Ὁ οω ς ρῳ Ν Ν ’, 3 ἊΝ Ν, 

γικῶν διωλεχενεῖς ὁρμᾶται πρὸς τὸ προκείμενον. ἐπεὶ δὲ 
Ἁ “ ἱ 

πρὸς τῇ Αγερουσίᾳ λίμνη γίνεται, ὁ μὲν Ξανδίας, διὰ 
Ν Ἀ ἷ : 

τὸ μὴ συμμεμοωγηκένωι εἰς τὴν περὶ ᾿Αργινούσας νοωυρνοι- 
7ὔ Ν ο-ω ρω 

χίων, ὑπὸ τοῦ Χάρωνος οὐκ ἀνωληφ εὶς, πεζῆ σὴν λί- 
Ἁ 

μνῆν κύκλῳ περιερχετοιι" ὁ δὲ Διόνυσος δοὺς διωξολον 
Ὁ 7ὔ͵ { Ὁ ἊΝ δι ᾽ὔ " 

περῷ, προσπαίζων ἄμα τοῖς κατὰ τὸν πόρον ὠδουσι βα- 
7, Χ -» Ν - δ᾽ . ὦ δ - 

τρᾶχοις, κοὶ γελωτοποιῶν. μετὰ ταῦτω δ᾽ ἐν Αδου τῶν 
. : ϑΑ 

προγρμιάτων ἤδη γειρεζορνένων, οἱ τε μύστωι χορεύοντες 

ΛΔΑΑΌΜΕΝΤΙ ἴῃ. 2. εἰς ἴ, 8. παρασχεῖν. ἘΝ ΤΩΘΗΛΌΓ, 
“Αἰδου. 8516 6 τηθῃλ τη! οὐ]. νυ]ρὸ παρέχειν. 
Ψυ]ρὸ εἰς Α,δην. Ψιάο ποῖ. δα Ι,.. 9. συμμεμαχηκέναι. Ἰὰ 

1)γ5. 407. εὖ Οὐχ ]ιηλ ἰδ τπθη}Ὑ. να]ρὸ συννεγαυμαχηκέ- 
Ὁ 1Δ]. Ρ. 19. γαὶ, 



4 σ᾽ 

γ1}] ΥΠΟΘΕΣΙΣ. 

Γ΄ γῳ »Ὥ“ι ᾿Ἷ 7] Ι͂Ω 

ἐν σῷ προφανεῖ, καὶ τὸν ᾿Ιακχον ἄδοντες, ἐν χοροῦ σχγῆ- 
ρω : [γ4 7 Ν ἔκ ὰ ’,ὔ 

ματι κοαρορωντοι ὁ τε Διόνυσος μετὰ τοῦ σερώποντος. 
2 ἊΝ 3] 7, ων Ν 7 ἘΣ 

εἰς ταυτὸν ἐργεται τούτοις. τῶν δὲ προηδικημνένων ὑπὸ 
ς Ὗ 7 ο “ 

Ηρώκλεους προσπλεκομένων τῷ ΦΔιονύσῳ, διὰ τὴν ἐκ 
“ "“"Ὁ } ,ὔ ΄ 3 .} ἶ 

τῆς σκευῆς ἀγνοιον, μέχρι μὲν τινος οὐκ ἀγελοίως γει- 

μάζονται. 

ἹΠερσέφασσαν παρελπόντες, ἀλεωρῆς τυγχάνουσιν. ἐν 

“ 7 ἐν Χ Ψ ὡς Ν 

εἰσὼ μέντοι γε πρὸς τὸν ᾿ἱλούτωνα καὶ τῆν 

΄ Ν ς δ " ων -“ 

τοσούτῳ δὲ ὁ μὲν τῶν μυστῶν γορὸς περὶ τοῦ τὴν πολι- 
᾿ 7 "Ὁ Ν Ν οο 

τείαν ἐξισώσωι, καὶ τοὺς ἀτίμους ἐντίμους ποιῆσαι, γ᾽ 
ἀχύν " Χ ᾿ ᾽ 7, ͵ ΄ 
ἁτέρων τινῶν, πρὸς τὴν Αὐὐηναίων διωλέγεται πόλιν. 

τ κ᾿ Χ - ΄ λῷ. διῶ 
τὰ δὲ λοιπὼ τοῦ δράμνατος, μονοκωλον, ἄλλως δὲ τερ- 

Χ Υ ἅ 7, 

“πνὴν καὶ φιλόλογον λαμβάνει σύστασιν. παρεισάγετοωι 
« 3 Ἂ ᾿ἫΛΡ 7, Ν “ 

γὰρ Αἰσχύλος Ἐϊὐριπίδη περὶ τῆς τραγῳδίας διωλεγόροε- 
Ἀς ΧΝ Ν 2] ΓΑ 2 ΄ Ἂ ω ὐδεῆος - 

γος στὸ μὲν ἐμπροσδεὲν Αἰσχύλου τὸ πρωτεῖον παρὼ τῷ 
ΠῚ 4 ,ὔ Ν 3 γὰ "“ω “ἷ κω 

Αδὴ ἔχοντος, τότε δὲ Ἐυριπίδου τῆς τιμῆς καὶ τοῦ τρα- 
-“ 7 ᾽ 7 ι “ 

γῳδικοῦ ὡρόνου ἀντιποιησαμένουι συστήσαντος δὲ τοῦ 
»Ὁ3 Ν᾿ 7 ΄ 2 »Ὥ. 

ἸΠλούτωνος τὸν Διόνυσον αὐτοῖς ἀκροατῆν, ἑκάτερος αὐὖ- 
ες ΤᾺΝ ᾿ ρ»᾿ 4 

τῶν λόγους ποιεῖται πολλούς" καὶ τέλος πᾶντα ἐλεγχίν 

[,. 6. πρὸς τὸν Πλούτωνα κ. τ. διδ γραίαν Καιίοταβ, δά Πης 
Τ|. παρελθόντες. 516 ΧΩ ΘΙ ΓΔ ἢ. 

ορίπηθ. ΜΝυϊρο περιελϑόντες, 

ΟΠΐΪ550 οὐϊδὰ ἃγϊίϊουϊο δηΐθ 

Πλούτωνα. 

Ι,. 8. περὶ τοῦ τὴν πολιτείαν 

ἐξισῶσαι. Ορίϊμηα οϑὲ πγθιὰ- 

Ὀτδη. Ἰοοῖϊο. Νυϊρο τὴν πολι- 

τείαν ἐξελάσαι, ὉὍὈῚ πὰ ΟἸ]5- 

ϑ8}5. [αἶδθα. ΠΡΓΑΓ σα]ρᾶ νοῦα5 

τποάσμη ταροηϊΐ, περὶ τοῦ τοὺς 
ἀγαϑοὺς τῆς πολιτείας ἐξελάσαι. 

Βεα [Γβΐτὰ οδῖ. διηφοῖα ἰδία 

τὴν πολιτείαν ἐξισῶσαι βρεοίδηϊ 

δ [ἈΌ0]16 Ἰοσατῃ, ν. 687. υδ]. 

᾿ρϑιβϑιπηαση. ος νοτθατ 166}- 
[αγ : πρῶτον μὲν οὖν δοκεῖ ἐξισώ- 

Χχ 

σαι τοὺς πολίτας. 
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- - ἐν ὰ . δὶ καὶ πᾶσαν βάσανον οὐκ ἀπιϑάνως ἑκατέρου παωτὰ τῆς 
ἷ ; 

ατέρου ποιήσεως προσαγαγόντος, κρίνως παρὼ προσ- 
7 7 τ 7 -, , 4 δ ες Ν 

δοκίαν Διόνυσος Αἰσχύλον νικῶν, ἔχων αὑτὸν ὡς τοὺς 

ζώντως ἀνέργεται.. 
: ἐπ »-. “ ; (ΗΝ 

Τὸ δὲ δρᾶμα τῶν εὖ καὶ φιλοπόνως πάνυ πεποιήμνε 
2 , “ Ἁ 

νων. ἐδιδάχ)νη δὲ ἐπὶ Καλλίου ΓΑργοντος, τοῦ μετὼ 
: Ν πὴ χε εν 

᾿Αντιγένη, ἐπὶ Ληνωαίῳ. φΘιλωνίδης ἐπεγράφη καὶ ενίκω 

Φρύνιχος δεύτερος Μούσαις: Ἰ]λάτων τρίτος ἸΚλεοφώνσι. 

οὕτω δὲ ἐ) υρνάστγη τὸ δρᾶμα διὰ τὴν ἐν αὑτῷ Ἰ]αράθα- 

, ' ᾿ ᾽ὔ ᾿ 
σιν, ὥστε καὶ ἀνεδιδάγδη, ὡς φησι Δικαίαρχος. οὐ 

( ἃ χὰ 2 ἃ δ 7. 3 7 δ᾽ 3 

δεδήλωται μὲν ὁποῦ ἔστιν ἢ σπκήνη εὐλογωτῶτον ἐν 
; π᾿ Ν ΝΠ 

Θήξαις. κοωὶ γὰρ ὁ Διόνυσος ἐκεῖτγεν, καὶ πρὸς τὸν ᾿Ηρα- 

κλέα ἀφικνεῖται Θηξαῖον ὀνται. 

Ι,.. 6. ἐδιδάχϑη δὲ---ὐάίία 6 5ίετΐὶ ποίβιῃ δὰ ϑομοῖ. ῬΙαυὶ 

ΤΩΘΙΩ ΡΥ. ρᾶτγίίουϊα. Μοχ νεῖ-ὀ 179. Ταεβίαϊυσ 1ρ86 βϑρίυβ 
Ὁ18 Φιλωνίδης ἐπεγρά φη 515 η1ἢῆ.- (ΟΟμΠηΙΟΙ5 86 ΘΟΙΏΡ]υγ65 [ἈΠ 0]88 
οαύαγ [αυ]Δ πὶ δὴ ΠΟΙ Ἰρϑῖα5 4118. ροδί!58 βἀθηάδβ ἀθα!β5β8. 
διοίοτ!β, 864 ῬὨΙ]οη 45 πο- ὙιᾺὰῈ Νὰ. 580, Ψεβρ. 1018. 
ΤΑΪη6 δἀϊίδηι [α1556. Ὑ1Δ6 Κὰ- Εᾳυΐ. 518, 
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Ἀκαύμεντυμ ΜΈΤΑΙΟΟΜ οἱηἶβὶ, ποῃ ἴδιη Οὗ πιθπάδϑ 4]1- 
αυοῖ, 415 ἴ86116 ροββιηΐ 61], φαδη) ααοά ἰοΐαπῃ ἱπβοεΐαππι τα ἱμϊ 
Υἱδαπι ἐβῦ: ἰάοἶτοο ΠΠὰἀ ἰπΐεν ποίδβ τεϊθρανὶ. δ. αὐΐεπι Ἰορὶ 
ἀεροῦ: 

᾿ Μαϑὸὼν -αρ᾽ Ἡρακλίους Διόνυσος τὴν ὁδὸν, 

τοῤὸς τοὺς καφοιχιομένους τσορεύεται, λαξὼν 

τὸ δέρμα καὶ σὸ σκύταλον, ἀναγαγεῖν ϑέλων 

Εὐριπίδην. λίμνην δὲ διέξαινὲν κάτω" 

καὶ φῶν βατράχων ἀνέκραγεν εὔφημος χόρός. 

ἔπωτα μυστῶν ἰκδοχή. ϑεράπων δ᾽ ἰδὼν, 

ὡς Ἡρακλεῖ, τουροσίχκοσδε διὰ τὸν Κέρβερον. 

ὡς δ᾽ ἀνιφάνη, τίϑετα, σραγῳδίας ἀγών' 

καὶ δὴ στεφανοῦται γ᾽ Αἰσχύλος. «οὔσον δ᾽ ἄγει; 

Διόνυσωρ εἰς φῶς" οὐ μὰ Δία γ᾽ Εὐριπίδην. 

Υν. 8. Ἰεριτυγ νυ]ρὸ καὶ τὴν σκυτάλην, ἀνάγειν--- ΤΟ Ὦ 850 αυδγίδχ 

βοάθιη ἰθηθπίας [ἢ (Ὁ, αυἱ 50108 πηθογιπὰ οοαά, δΙριχτηθηξιπ) 

μαθοῖ, χτηδπμάοβα εἴδη; δε δὰ ὑέγαπη ΡΓΌΡρὶιι5, τὸν σκύταλονς 

(οῃο. 76. Ἐ 0 

ἔγωγέ σοι τὸ σκύταλον ἰξηνεγκάρην, 

Ῥχγεοίογεα δῇ σπηείτὶ ἱητερτι[αἴεπι ἀναγαγεῖν Ιαρεμάπχη δῖ. Θυοὰ 

δαΐοιη ν. 6. δἀϊΐαπι ἐδ Πλούτων δ᾽ ἰδών, 14. δχ ρ58 ἔθ ]α [8151 

ΔΥρΡϊαΓ. ϑουίρβοσαῖ ρσοόσὰὶ ἀπ 010 Πυ]ὰ5 Δγρπηθη1 δαοίον 9ε- 

᾿ράπων δ᾽ ἰδὼν, ῬΙαΙΟΙ 8. 50Π1ςεὖ ατη] 8 θδουδ, απιεθ ἀγα μηδῖ8. 

Ῥεϊβοηᾶ ἴῃ ςοὐά. ρ]εγαπιααε ᾿ηα]ροίαίτ ποιηΐης Θεράπων. 



ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ. 

ΒΑΤΡΑΧΟΙ. 

ΞΑΝΘΙΑΣ, ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ, ἩΡΑΚΛΗ͂Σ, ΝΕΚΡΟΣ, 
ΧΑΡΩΝ, ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΡΑΧΩΝ. 

ΕἸΠΩ͂ τι τῶν εἰωϑότων, ὦ δέσποτα, 
ἐφ᾽ οἷς ἀεὶ γελῶσιν οἱ ϑεώμενοι; 
νὴ τὸν Δί᾽, ὅ τι βούλει γε, πλὴν ΠΙΕΖΟΜΑΙ. 
τοῦτο δὲ φύλαξαι" πάνυ γάρ ἐστ᾽ ἤδη χολή. 

Οοάϊοΐβ, 4αθπὶ ἀδπιαπι οοὨία]}, ποῃ 
τ] οϑὲ δηΐπη15 ναι θίϑίθβ' ΟηΠ65 ῥεῦς- 
βοηυ}. Θπδ βυπέ 8116} 05 το πη 6 {1 46- 

ἮΡαθο, δαβ4ὰθ ργθβουῖϊπι δποίαθο, 41]- 
θη5 ἰοχίηβ δάμιυς οπηθπάδτὶ, νοὶ τθοθρ-’ 

“ἴδ 751) δπγοπἀαίοηθ5 σοηῆτιηδιῖ Ρ05- 
δἰπί, ; 

Ριωῆχυμ οϑύ Εθυ]: Δ ΌΒ 4016 Διιοίου 5 
(ἰία]ο ἀγραπιδπίαπ), αποα ἵπ Ἱπηρ ΓΘβ8Γ5 
ΤΒοιηΘ Μαρ βίν ἰπβογρίατι δϑὲ πομλῖ- 
πθ6. Μυιῆυπι 14 οαἸ αἰ ΑἸ45 : Ἰδοῦ πᾶ 
6 ποβίτγο δοάϊδε 516 βυρρίθπάα ϑβί : εἶτω 
ὡς “Ἡρακλῆς εἰσελθὼν, καὶ μεταξὺ πολλῶν 
φούφσῳ συμβάνσων, παραγίνεται πρὸς Τιλύ- 
σωνώ, καὶ ὅτου χάριν ἧκεν εἰπὼν, ἔσχεν 
ὑσακούονπα Τιλούτωνα, οὐχ ἵν᾽ Εὐριπίδην 
ἀναγάγῃ, ἀλλ᾽ ἵν' ἀγωνισαμένων... .Μ1- 
ἄε5 οαυιβαῖη οἰ ἰβϑίοηἶβ: ἃ ρυΐοτο Πλού- 
φωνῶ δ ροβίουϊβ θαυ γαν ΐ ΠἸΌΥΔΥΠ 0601- 
Ἰυ5. 

Ἵ. εἰωϑόσων. Ε]. σῶν συνήϑων. Υ', Ξεῆ. 
ϑιώμενοι. ΟἹ. ϑιασαί. Ηΐ8 ἜΧοπρ} 15 α805 

εϑὲ Οουϊπίμιι ἀθ 14]. Ατί. Ρ. 58. καὶ 

σὸ χρῆσϑαι ταῖς μετοχαῖς ἀντὶ ὀνομάσων, 

ὡς ἰν Βατράγχοις ᾿Αρισφοφάνης. εἴπω τι τῶν 

εἰωθ)θότων, ὦ δίσποτα ; ἀντὶ τοῦ σῶν ἐϑίμων. 

καί: οἱ ϑεώμενοι. ἀνεὶ τοῦ ϑεαταί, 
4. χολή, ϑὶςο φυδίπον οοἀά. [π Α. 6 

Ο. κουρέα ἔπογαΐ ρυΐπιο σχολὴ, δρᾷ φ 
ΘΙΆΒΠ πὶ (1 ἴῃ ὅπ0, ἰη 4]ἴογο ἰταγτὰ ἰπ- 

ἀυοσίαμη. ἴῃ 60 9 ρεγβογρία ο᾽οββα 

λυπή. Θ6 5118 68 : λίαν γὰρ ἤδη λυποῦμαι 
φοῦσο ἀκούων, Ουοα οδοϊἰαπίο5 ἄτι 5Ξοτὶρ- 
βούηΐ ΠΡΌ γα ΓΙ], ροϑίθα νθγο, ἀθργθῆθηβο 

ΟΥΤΟΓΟ, δπηθηήδγαπί σχολὴ, τὰ ρ΄ Πα πα] 
6886 οοπίοηαϊ!ς Τλαυγθβ 1115, 564 τηϊηἰ Πι6 
τηϊῃϊ ρουβυδάθε, Αἀ Ἠδγουϊθπι ρτορο- 
τπ58 ΒΔΘΘΠιΡ, νἱᾶπ δά ᾿ ηΐοτοβ ἀπσδηΐοπι 
50 ἰβοϊ [αν 5, Ποη ἀϊοσοτγαί βἰ δὶ οἰΐωπε 51 - 
ΡΘΓ6886, Ἐῶ 500 ΒΘΥ ΠΟ Π 5 οοπίοχίυ πι8- 
πΙξοβίαπηι δβὲ ραγίϊ οι] πὶ ται! οἴ παι γἂπε 
γὰρ δὰ ρτοχίπια ργθοθάθῃβ στοῦσο φύλα- 
ξαι τοίεδγγὶ 9 ἢο1] γοτῸ δά νὴ φὸν ΔΙ ὅ σι 

βούλω γε. 
χολή. ϑῖο ΠΙφυΐάο φοτὶ ρέιπι ἵν οοά. 



ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

πλήν γ᾽ ΩΣ ΘΛΙΒΟΜΑΙ. 
βασαιν  »ο' ᾽ “ : 

Ξξα. μηδ᾽ ἕτερον ἀστεῖόν τι: 
Δι. 
βωα “ ’ Ν ’ ’ Ζξα. τί δαί; τὸ πάνυ γέλοιον. εἴπω; 

εἰ μὴ καϑαιρήσει τις, ἀποποαρδήσομιαι : 

αρῤῥῶν γε" μόνον ἐκεῖν᾽ ὅπως μὴ ᾿ρεῖς. 

μεταδαλλόμενος τἀνάφορον ὅτι χεζητιᾷς. 

νὴ Δία, 

Ἁ , 
τὸ 1" 

φ᾿ 

Ὁ σ“ “; 3) Δ 53 ΦΙΝ [ω ’ 

μη οτι τοσουτον αχ ος εἶτ εμαυτῷ ᾧΦερων, 

10) 

μὴ δῆϑ᾽, ἱκετεύω, πλήν γ᾽ ὅταν μέλλω ᾿ξεμεῖν. 

τί δῆτ᾽ ἔδει με ταῦτα τὰ σκεύη φέρειν, 
εἴπερ ποιήσω μηδὲν, ὧνπερ Φρύνιχος 

εἴωνγε ποιεῖν, καὶ Λύκις, καμειψίας, 
φὰ α κ 3.9 δί " 

σκευηφοροῦσ εἐκάστοτ᾽ ἐν κωμῳδίιᾳι: 

7. ϑαῤῥῶν γε" μόνον ἐκεῖν᾽ ὅπως μὴ ᾽ρεῖς. 

86 Α. Ὁ, ἴῃ πγθὸ μόνον δ᾽ ἐκεῖν᾽ ὅσως---- 

Με] 15 ἀθ68ὲ ραν 6] δα νογβαῖϊνα, ΑἸ1ᾶ 
ἴῃ ἱπηργθββῖ5. νοσα μι. ΘΟἸ]ΟΟΔΙ1ο: ϑαῤῥῶν 

γ΄. ἐκεῖνο μόνον ὅπως--- 

8. τἀνάφορον. Ὑ|46 Ῥ]Να ἢ 5θδ τη τη 
ἔγαϑπι. ἵν, Τη Εᾳυ. ν. 998. ογδου]οταη 

πη ΘΟ ΠΔ 1 Ὑἱπὶ ἃ ἤδγθηβ, δογα πα 6. 50 
Ροπάθιθ ρ'ϑπ 65 811 15] οἰ Δ ΓΙ: 

οἴμ᾽, ὡς χεσείω, κοῦχ, ἅπαντας ἐκφέρω. 

φἀνάφορον Τιαἴϊη6. Ππαιά τηα}6 ιγσαπὶ, 

ψΕ] ῥωυτοϊ ίαηι, ἈΡΡ6|1ν θι15. ΡΙαυ 5 (5. 
11. 8. 

5106 πι|ο40 ΥΓῈΒ γϑηϊδΐ : ΘΡῸ ΓΘΙῊ {8 Πὰ 
δὰ [6 ν]νατη 

πὰ ἔπγοα ἴῃ ἀγΓΌ ΘΠ), 8 Π] 8 πὶ ΘΔ Γ- 
ΒοΟΠδΥ Πα ΠΊ. 

9, μήθ᾽ ὅτι, 8:1ς ἔγθϑ. ΒδρῚ!. 

μηδ᾽ ὅτι. 
13. Φρύνιχος, Οοπίουβ ροδία Νοβίνὶ 

οοξδνη5, 46 4110 πη Θη{10 ἴθ ΑὐραΠθηΐο, 

ΑΙΣὰ5 ἔα 6} 54... ΠΟΙ Ἶ η15 ροδία ἱγαρ]ο "8 

δηίαυϊον, Ὑ1646 Βοηι{61}} Πίββογί. Ρῃ8- 

]αν. ἀ6 Οτὶρίπο Τταρο άϊθ Ρ. 144. Ἰα1}Π 68 
ψειβ οἶδ. Αἰωΐρβᾶβ ροδίδηιν ΠΟΒίγ  Πὶ 
ἴῃ σοιηο αἴ δγη πὶ ΘΟΠῚ ΠῚ [551 0Π6. ὈῚ5 ΒῈΡ6Γ- 

ανὶ!, Ε)ὰ8 Οοιηδβίϊς οοββθυιηΐς Ατίβίο- 

γυ]ρὸ 

Ρμδη5 Ανοβ : Οοππο Δτϊρεῖςθ σθββουαπὲ 
ΡΙογο5 Ν θ65. ΒΆΡ]α πὶ οὐϊδπ Θοηΐ ἃ 

Θϑοογαΐθιῃ ἔθο!, ἴῃ σπα ΡΠΙ]ΟΒΟρ 5 ἵνα- 

ἀυποί8 1Π ΒΟΘΠΔΙη, ΕἸ1}115 {Γ65 ΥΘΙΒΠ18 

βεύνονῖς ΠΊορ' [δ νε, 11 48. 
Σώκρατες, ἀνδρῶν βέλτιστ᾽ ὀλίγων, τοολ- 

λῶν δὲ μα ταιόταϑ᾽ ἥκεις 

καὶ σὺ πρὸς ἡμᾶς, καρτερικός π᾿ εἶ αὁ- 

ϑὲεν ἄν σοι χλαῖνα γένοιτο; 

φσουτὶ τὸ κακὸν σῶν σκυσοτόμων κωτ᾽ ὃ- 
σήρειων γεγένηται. 

15. σκευηφοροῦσ᾽. 816 τἀπὸ νοῖρο 4. Ὦ. 
Ἰπ ἴοα: οἵ σινες σκευηφοροῦσ᾽. ἴη.Β, οἵ 

σκεύη φΦέρουσ᾽'--- Ἰ465 ρΊ] 5585, ΘΆ5616 ρύδᾶ- 
νὰ5, ἃ {γα Γ 115 [ἢ ἴδ χ Τὴ ἴΠ} Π}15585 [Π15- 

86, Π0]7184 πγϑῖγὶ Πα Ια ταΐϊϊοηθ. ἘΔΠ16- 

θαπίιν 511 ἱπίουργείδβ.. ̓: σκευηφοροῦσ᾽ 
ἀδίϊναϑ δϑὲ ραγίϊςῖρ!!, πθο 4η] 4 ἢ π8 πὶ 6Χ- 
ὑγΙ η560118 Θδ΄ ὩΙΓΟΘΒΒΘΉ 11). σ’ϑιεῖν 46 ρο- 
8115 ἀἸσία πη να] οἱ δονίδουο, σοπιροπογε : τ 
Ἰηἶνα ν. 79. ὥνπερ ἄλλοι σοιηταὶ εἰώϑασι 

σ΄οιεῖν τοῖς ἑκάστοτε σκευηφοροῦσι δούλοις ἦν 

κωμῳδίᾳ. Οιια αἰϊὲ ροδία ἰτίθιιενα 5οἰεπὲ. 
δογυὶδ Ἰαεπίϊάθηι ϑαγοῖπας δαλιιίαγιϊδιι8. νι 

σοπιαήϊα. ᾿ 
σκευηφοροῦσ᾽, Οοα, σκευοφοροῦσ'᾽. ΞΘ ΡΘΓ- 

δογὶρία ορίϊα)α ρἼοββα φοῖξ. ΠΟ οι 
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(κὴ νῦν ποιήσῃς" ὡς ἐγὼ ϑεώμενος, 
“ ΝΝ ΜΕΎΖΙΝ. τ ὙΑΥΤΝ ἐδ 3, 
οτοαν τι τουτῶν τῶν σοφισμάτων ἴδω, 

“5 “ὦ ' δι Νὴ 
πλεῖν ἡ νιαυτῷῳ πρεσβύτερος ἀπερχομίαι. 
“ - 3 ῃν ες » 7). ς. 
ὦ τρισκακοδαίμων ἄρ᾽ ὃ τράχηλος οὑτοσὶ, 

ὅτι ϑλίδεται μὲν, τὸ δὲ γέλοιον οὐκ ἐρεῖ. 
εἶτ᾽ οὐχ ὕδρις ταῦτ᾽ ἐστὶ καὶ τοολλὴ τρυφὴ, 

40 

ο)΄,"»" Ἁ Ἁ Ἂ ’ εἈ [4 

ὅτ᾽ ἐγὼ μὲν ὧν Διόνυσος, υἱὸς Σταμνίου, 

αὐτὸς βαδίζω καὶ πονῶ, τοῦτον δ᾽ ὀχώ, 
[-4 Ἁ "“ ἊΣ Ξγ»7) ’ ἵνα μὴ ταλαιπωροῖτο, μηδ᾽ ἄχϑγος φέροι : 

οὐ γὰρ φέρω ᾽γώ; 

φέρων γε ταυτί. 
ἄν ᾿ 

τηδυρ πα] : καὶ οὗ οι οἱ τρεῖς κωροικοὶ εἰσὶ 
-οοιηταὶ, σκευοφορουντας εἰσάγοντες ἔν ταῖς 

κωμῳδίαις καὶ αἰσχρὰ ποιοῦντας. 

18. τυλεῖν. Οοείητθιι5 6 Ὠ1α]. Ρ. 59. 

᾿Αττικὸν καὶ σὺ πλεῖν ἀνπὶ τοῦ «’λίον, δεῖν 

ἀντὶ σοῦ δέον. Μωτὶβ: πλεῖν ἤ μύριοι, 

᾿Ατσικῶς. πλέονες ἢ μύριοι, "Ελληνικῶς. 

αἴ πὶ ΘΧΘΙΏρ πὶ 6 ΡΒ] ιιΐο 1184. Οο- 

ΘΟΥΓΙ πλεῖν [γ8. 589, 

92. υἱὸς Σπαμνίου. ϑ6110]. δέον εἰπεῖν υἱὸς 
Διὸς, υἱὸς “αμνίου εἶπε παρ᾽ ὑπόνοιαν. ᾿πει- 

δὴ ὃ οἶνος ἐν ςαμνίῳ ἰμξάλλεται. 

φοῦσον δ' ὀχῶώ. ΕἸ. ὀχεῖσϑαι ποιῶ, 

94., ΝΠ} σουε 5 νἸἀδίαν [)ὰνν 6511 οὉ- 

Βογυδίϊοηο ἀθ ἀΐνθιϑο 811 πηοάουγαπ) ὁΡ- 

ἰαινὶ οἱ 8110} απ οεϊνῖ οι πὶ ρϑυ οι} 15 ἵνα, 
ὄῷρα, μὴ, ατὰπι νἱρῖηἱ ΘΧΘΠΊρΡ]Ϊς δ Χ 
ΑΥϊδίορῃδηθ σοῃῆγιηαν! ρ.. 82, βηη. 
Θιυϊὰ δγρὸ ἀδ πος ἴοοο φίαἰθπάπιη, τὶ 

Υ. 566. 

πώς φέρεις γὰρ, ὅς γ᾽ ὀχεῖ ; 

[4 ’ 

τινα τρύπον : 

βαρέως «πάνυ. 

οὔκουν τὸ βάρος τοῦ᾽, ὃ σὺ ᾧΦέρεις, δῦνος Φέρει ; 
3 “ΜΩἭἫΑ,), ὦ 3 Υ 3 Ἁ δ ἌΣ Ἁ Ἁ [2] 93 οὐ δῆ ̓ ὃ γ᾽ ἔχω ᾽γὼ καὶ Φέρω, μὰ τὸν Δί᾿ οὐ. 
Κι Ἢ , Φ 6. 5.Ὁ ΝΣ ἧς πϑλ τεῦ, ἡ οὐ πν 

πώς γὰρ ᾧέρεις, ὃς Ὑ αὑτὸς ὑῷ. ετέρου Φέρει : 

οὐκ οἷδ᾽- ὃ δ᾽ ὦμος οὑτοσὶ πιέζεται. 80 
σὺ δ᾽ οὖν ἐπειδὴ τὸν ὄνον οὐ ᾧἧς σ᾽ ὠφελεῖν, 
9 “Ἄ,.- ἢ Ν ΝΟ ΟΣ 881} ἢ -᾽ὔ 
εν τῷ μέρει σὺ τὸν ὄνον ἀράμενος ᾧερε. 
3, ἴ [4 ’ ΑἉ ΕΣ Ἁ 3 9 [4 

οἰμοι κακοδαίμων. τι γὰρ εγώ οὐδέ εναυμᾶαχουν Ξ 

ψουῖθ ἀθ ἴθι ρογα ριρβθηί βαδίζω, τῦό- 
νῶ, ὀχ, 50) οἴ απίαν Θὰ πὶ ἵνα μὴ τμ04] 

ορίαιϊν! φαλαιπωροῖσο εἰ φέροι ' αὐυοά 
θ᾽ 8866 ΠΟ ΠλΐΠ115 50] αι δδῖ, 4 18Π| 51 

Ἰαῖηθ ἀϊοαβ: ἧἤμπο αἰἰέθην υε]νὶ Γαοῖο, «ιΐ 
ΦΥιιπιπαγίιηι 6880ὲ 6α}06}8 δὲ οἸιι8 110Π. εν- 
γεί. Ἐκί αυϊάθδηι 11|ὰ οο44. ἵν. βοι!ρία- 

ν᾽, 4υδπι. π᾿ ΠῚ] ΟΠ ἾΠ 115 ΠΠ ΘΠ ἀ058Πι. 6588 

σΘη560, πο66 ἀμθϊΐο, αυϊπ βου ρβογιΐ 
ρΡοδία : 
ἵνα μὴ ταλαιπωρῇ «τὲ, μήτ᾽ ἄχϑος φέρῃ. 

Αοεῖνα ἴονιηα φσαλαισωρέω ρογῖπάθ. ἰπ 
80 δδϑί ἃς πιϑήΐα σαλανπωρέοραι, πο 

6 5015. Ἰοχίοὶβ ποῖ, Υ|Δ6 ἴωγ5. 766. 

1220. 1221. 

47, δὗνος. δῖα χοῦ! ἀοθοί, αἱ ο8ΐ 

ἀρυὰ Ἐπβίαιίαπι αά οι. ρΡ. 488. ]. 

10. 14 οβί, ὃ ὄνος, ' 

95, Χονορῆον Π ]]6η. μ. 86. εἀϊί, 
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εὺ 9 , 

ἢ τ᾽ ἂν σε κωκύειν ἂν ἐκέλευον μακρά. 

κατάβα, ττανοῦργε. καὶ γὰρ ἐγγὺς τῆς ϑύρας 
ἤδη βαδίζων εἶμι τῆσδ᾽, οἵ τορῶτά με 

ἔδει τραπέσϑαι. παιδίον, τεαῖ' ἡμὶ, τοαῖ. 
Γ ν ᾽ δον ε τὰ τίς τὴν )ύραν ἐπάταξεν ; ὡς κενταυρικως 

Ἀν.“ Ὁ 
ἐνηλαν ὅστις" εἴπ᾽ ἐμοὶ, τουτὶ τί ἦν. 
ὁ ταῖρ. 

’᾽ 

τί ἐστιν; 

ὡς σφόὅδρα μ᾽ ἔδεισε. 
Ἃ ᾿ ΤΠ [4 ’ νὴ Δία, μὴ μαίνοιδ γε. 

οὔ τοι, μὰ τὴν Δήμητρα, δύναμαι μὴ γελᾷν. 

40 

οὐκ ἐνεθυμήσης : 
νυ. 

τοτι;: 

Ἷ .“ “ 

καί τοι δάκνω γ᾽ ἐμαυτόν. ἀλλ᾽ ὁμῶς γελῶ. 
“ , ’ ὦ δαιμόνιε, πρόσελν γε" δέομαι γάρ τι σου. 

» ᾽ 3 2 ᾽ 3 5» .“ Ν 2 ἀλλ᾽ οὐχ οἷός τ᾽ εἴμ᾽ ἀποσοδῆσαι τὸν γέλων, 
ὁρῶν λεοντῆν ἐπὶ κροκωτῶ κειμένην. 

[4 » η ᾽ὔ 

τίς ὃ νοῦς ; τί κόϑορνος καὶ ῥόπαλον ξυνηληέτην ; 

ποῖ γῆς ἀπεδήμιεις : 

3 Υ͂ 
καναυμαχησας ; 

ἐπεξάτευον Ἰζλεισϑένει. 

Ἁ “, καὶ κατεδύσαμιεέν γε ναῦς 
τῶν πολεμίων ἢ δώδεκ᾽, ἢ τρισκαίδεκα. δ0 

1105. οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι σὰ γεγενημένα καὶ 

σὴν τοολιορκίαν ἱπεὶ ἥκουσαν, ἰψψηφίσαντο 

βοηϑεῖν ναυσὶν ἑκατὸν καὶ δέκα, ἰσθιδάξον.- 

σες στοὺς ἦν ἡλικίᾳ ὄνχας ἅπαντας, καὶ 

ΔΟΎΔΟΥΣ καὶ ἐλευθέρους. Ἦλο εἴά8556 

ΡῬϑι]ο ροϑὺ δά Ατρίπυβαβ ρῈρ᾽ΠΔΓ1Π), 
ΒΟΥ 8616. 48} ῬΤΘΠΪΟ πίον γα ηΐ, 11- 

δεονίας ἀαίδ. 
86. βαδίζων εἶμι τνα]86 δοοῖριε ϑρᾶπ- 

μοπιΐαβ Ρτο βαδίζω, ἰᾳπαπδηι 5ἱ βου ῖ ρίαπι 

οββοῖ εἰμί, Ὠϊνοϑιβαιη οβὲ εἶμι, αποα νᾶ- 

Ἰρί πορεύσομαι, αἱ Τϑοία θχροιΐι οοήά. 

δ᾽οββα. 
47. ἠμὶ Α(ἰίϊσα ριὸ φημί, 

"οὶ. Μ. Ρ..416.1..96. 
γιά Ἐν. 

38. ῬΙαυϊι9 Ττυση]. 11, 2. 1. 

Ουΐβ {Π1|Ὲ 65, 40] πὶ Ῥγοίθυνθ ποβ- 
{85 δ΄465 ἀτγίοίαὶ 

40. ὃ τοαῖς. ΕἸ ο558, ὦ “αἴ. Ὑιά, ποί- 

δ ΡΙ. 1099. 
41. νὴ Δία, 816 οο4. μὰ Δίω, αυοὰᾶ 

ποίαπάιιπι. 
46. κροκωτῷ. ΟἹ. γυναικείῳ ἰνδύμωσι 

ἐκ ματάξης. 
48. ἐπεξάφευον Κλεισϑένε. Οἰϊοίμεπεπι 

ἱπδοοπηϊ, Ταπαυᾶπι δὶ πανὶβ δι 158θὲ ΠῸΟ 

ἱπεῖρ' αἰ τὰ ποπιῖπθ, 86156 οἰμεράαπι ροτ- 
δἰνίηρί, οἱ Τιγϑῖϑέν. 1092. 
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σῴῷυ ; 

1ὅ 

νὴ τὸν ̓ Απόλλω. 

κατ᾽ ἔγωγ᾽ ἐξηγρόμην. 
Ἁ » 3 »" ἢ δ Ἃ Ε] Ὁ Υ΄ ’ 

καὶ δῆτ᾽ ἐπὶ τῆς νεὼς ἀναγιγνώσκοντί μοι 
τὴν ̓ Ανδρομέδαν πρὸς ἐμαυτὸν, ἐξαίῷνης τοόϑος 
τὴν καρδίαν ἐπάταξε, πώς οἴει σφόδρα: 

γυναικός ; 

ἀλλ᾽ ἀνδρός; 

51. χῷσ' ἔγωγ᾽ ἰξηγρόμην. Ἰηορέθα 

γυ]ρῸ οοπίϊηιαία Βάσοπο ἢ σϑῦθᾶ 
οοάϊοεβ Α. Β. Χδηιμα ὑεῖ θυαπηΐ, αὶ ἰ8- 
ΤΘ ἢ 56 ποῃηάπι!η ΟΘΟ]]οΟη 0 ἱπηπἰβααῖ : 

Ἡρτοι] δὰ πη ]00 ππδ]5. {Ἰθαππὶ (. 
ΏΏ. (Ἰοββα ἐξηγειρόμην ἐξ ὕπνου. Οπὶ 
ΒΟΠῚΪ8, 5118. 8118 παυτδηΐ, [ἃ θα] ἢ 0]6- 

Τα 616 [}18. νοῦ 8 ΘΟπΟΙ ἥδ 8. βο]θηΐ, 

45 Πογοι] 865 ἀθοῖθ Βδοοΐιο 5] η]ῇ - 

σαί 56 [ὉΠ 5 615 [Δ ο.18 46 πὶ ποὴ Πᾶ- 
θ6γο. 

κατ᾿ ἔγωγ᾽ ἰἐξηγρόμην. Τείϊ8 ργοῆχα 
ἴῃ οοά. Πδτοι θ ραγβοηδ. Ο]ο5β8ἃ ροβί- 
ΤΘΠ]85 γΟΟΪ ἱπιροβιία ἐξ ὕσνου, 5610]. 
τηᾶτρ', σὸ ἰξηγρόμην λέγει, δεικνὺς αὐτὸν, 

ὅτι ὀνείρατα φϑέγγεται. 

.82. ἀναγεγνώσκοντί μοι. ϑῖο Β. 4υ- 
ΡΙΪΟΙ γ, τϑοῖθ, Ῥχοργίαπι πο ΔΙ - 
Οἷ8 δογ ρύαταπι {πὶ σΟἀ]οτπ), ἔπ τοῖο. 

γαπι ται μὰ] ΟοΥ τὰ δ οίον 6 π0]1- 
416 ἃριὰ Οοιπίεαι γθϑυίυϊ. Ἐπμβία- 
ταῖς Ρ. 1064. 1. 1. πὸ δὲ γινώσκειν οἱ μὲν 

ὕσαερον ᾿Ασ'τικοὶ μετὼ καὶ δευτέρου γώμμα 
γιγνώσκειν φασὶν, ὡς καὶ ὃ Κωμικὸς δηλοῖ, 

μ᾿ Πα 

τσόϑος ; πύσος τις : 

σμικρὸς, ἡλίκος Μόλων. 

ἀλλὰ παιδός ; 

οὐδαμῶς. 

8, 4 
αταταοι. 

ξυνεγένου τῷ Κλεισϑένει ; 
μὴ σκώπτέ μ᾽, ὦ ̓ δέλφ᾽. οὐ γὰρ ἀλλ᾽ ἔχω κακῶς" 

καϑὰ καὶ τὸ γίνεσθαι, γίγνεσϑαι. Οοπἕον 
Μα!οϊκοπανίη αὐ ΗΘ ἶββαβ 1396. 

δδ, σμικρὸς, ἡλίκος Μόλων. Ἰνοηΐ66 

06 αϊοίαπι. Ναπὶ Μοϊυῃ, αὐΐβααῖβ 
1116 ΓΘ... δῖνθ ἰβίνο, βῖσθ ρι ϑϑβδίοι, 
η10 ρυοοὰ] ἀιθ]ο ᾿πδὶ θ᾽ ΘΟ ΡΟΙ 18 πηᾶρ- 

πὰ ἀπ 6. ' 

57. ξυνεγένου τῷ Κλεισϑένεις Ατἴοα- 
Ἰατη να]ρῸ οἰ ββαπι ΘΧ ΒΙ6ηΐ ἱν. οοα 4, 

ἡ ΠΟΤ πὰ ἴῃ ὁ ΘΟΠΒΘΗΒ118 ῬΘΥΠΙΟΥΪ, αἵ Θ1}Π| 

ὙΥΘοΙρθ θη], ριῸ ἀσταταὶ, απο Παρθηΐ 
111 δέϊαπη, βου θαηάο δὰ Ἰηθίγὶ 1θρθ1 
ἁταταί. 

88. οὐ γὰρ ἀλλ᾽ ἔχω κακῶς. Ττδϑ 
ΡδυΓΙο]8 οὗ γὰρ ἀλλὰ 510 ἀρ ΟὙδρ 28 
Β᾽ 1 αἴ απ16 βατηΐς ἰδητιπιάδιη νϊθηὶ ἃς 
καὶ γὰρ, εἰθηῖηι, Θηϊπηυδνο: ἢ60 αΙ 5. ΠΡ 

Ἰηῖον 1185 ἀε)ρεῖ, αιιοά ρμοβί Βεμί! θ᾽ πὶ 

εἡ (Δ]]1ηὶ. Γγᾶριη. χοἰ, ηοπαϊὶ 10. Φεη- 
515. [,δοί, Τποῖαπ. ρᾶρ. 144. ἘΠ|Πρ51ἢ 
ΘΟΏ 156 ΠΕ τ ἈΠ ὐαπηη8 1101, 418 ΠῈ 
ἀἱνυϑι πη 8 βαρ απ, Ρ! γα 416 τῇα]- 
οα]6. 6]. ἴῃ δοά, πιδοὸ : δὺ γῶρ σούφου 
ἐπιϑυμῷ, ὃ λίγειρ' ἀλλὰ κακῶς ἔχω. Ἰῃπ 
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-Ὡ“ [4 ν ππ 
τοιοῦτος ἵμερός με διαλυμαίνεται. 

πσοῖὸς τις, ὦ ᾿δελφίδιον ; ὼ 
3 57 ’ 

οὐκ ἔχω ᾧρασαι. 

ὅμως γε μέντοι σοι δὲ αἰνιγμώῶν ἐρώ. 

ἤδη ποτ᾽ ἐπεθύμησας ἐξαίφνης ἔτνους ; 

ἔτνους ; βαδαιὰξ, μυριάκις ἐν τῷ βίω. 
 .ἢ..5 "4 Ν ἈΝ Διο : Ρ “ 
ἄρ᾽ ἐκδιδάσκω τὸ σαφὲς, ἢ ἕτερα φράσω ; 

μὴ δῆτα περὶ ἔτνους γε' πσάνυ γὰρ μανϑάνω. 
τοιουτοσὶ τοίνυν με δαρδάπτει πτόϑος 

.3 , Ν “ - “δ ; 
Εὐριπίδου, καὶ ταῦτα τοῦ τεϑνηκύτος" 

δὸ ’ “ »» «ἃ “ 3 ’ Ἂ Ἁ 3 
κουδεὶῖς γε μ᾽ ἂν πείσειεν ἀν) ρώπων τὸ μιὴ οὐκ 
. ᾿ς ᾿ »“᾿ 

ἐλϑεῖν ἐπ᾽ ἐκεῖνον. 

τί βουλόμενος; 

πότερον εἰς Λδου κάτω; 
Ἁ Ἁ » 3 3 57 37 : ,ὔ καὶ νὴ Δί᾽, εἴ τι γ᾽ ἔςιν ἔτι κατωτέρω. 70. 

δέομαι ποιητοῦ δεξιοῦ. 
ε δὴ Ν ΞΟ α δι Ἄς ον ς« ἊΣ» Κῦ οἱ μὲν γὰρ οὐκέτ᾽ εἰσίν" οἱ δ᾽ ὄντες, κακοί. 

Ηρ. τί δ᾽; οὐκ ᾿Ιοφών δῆ; 
ΩΝ ἤ Ν , 

ΤΟοῦΌΤΟ γὰρ τοι Και μόνον 
λήβοις ἐνῆν. τ Σὰ ᾿ 3 Ν 3 Ἁ -, » γ{ 
ἔτ᾽ ἐςὶ λοιπὸν ἀγαωὺν, εἰ καὶ τοῦτ᾽ ἄρα. 

3 Ν δ Δ» 59 Β᾽ ῊΝ “Ον-ςΟ Υ οὐ γὰρ σάφ᾽ οἶδ᾽ οὐδ᾽ αὐτὸ τοῦ) ὅπως ἔχει. 

Δι. 

Ο. οὐ γὰρ «οὔτό ἔστι. Νον᾽πϑἰτη 5 Ἀποῖΐου 

Ποοοίτπηε ραγ ]ο] σα ; μὴ σκῶσφέ με. 
οὗ γάρ σε σκώπστω. ἀλλὰ κακῶς ἔχω. Πιι- 
}ιβοθιηοάϊ πα]]}] 6 πὰ Ἔχοορίίαγα ροβ8Ϊ8, 
υογαπι ὨΪ}1] διηοίον ἴῃ τηϑπέθ μᾶθι6- 
τἰϊ, 

64. ἢ ἕτερα φράσώ ; δ᾽σ ΡΙθη 6, βίῃθ. 
εἰ Ἰβίομα βευὶρίαπι ἴῃ οοὐΐοο πη8ο, αἱ ἴῃ 

Ἰζ υβίοτὶ δάϊ τόπο, γοοΐθ, 1η 4118 δοδά, 

ἥστερα. Ῥο]υ5 γοιῖ, ἐἀ, ἢ ̓ σέρα, ᾳυοά 
ἱπιροτῖία τανοοανὶ: ΒαΡρΊ 6 τ. ἕτερα 86- 
οὐβδίϊνιβ 68: μ᾽ αγ8}}5, 60} 8 Ὁ] ἰὴ Ὀτα- 
γἱ5 δηία Φρ μγοάποῖ Π01) ροίαβί, 

εἶτ᾽ οὐχὶ Σοφοκλέα, τορότερον ὄντ᾽ Γ᾿ ὐριπίδου,. 
μέλλεις ἀναγαγεῖν, εἴπερ ἐκεῖγεν δεῖ σ᾽ ἄγειν ; 
οὐ, τορίν γ᾽ ἂν ᾿Ιοφώντ᾽, ἀπολαθδὼν αὐτὸν μόνον, 

76. Σοφοκλέα. Ἰούδα Ὁ} |π|88 π᾿ ππᾶπὶ, 
ΘΟ] βοΐ. 516 ᾿πἴτὰ 868. Πηλέα ἀϊ- 
5υΠ θα τα, τὼ ΤΏ αβπν, 46. ᾿Ἡρακλέα {τῖ- 
50 }1 θυ δδί, ' 

77. υπο νουϑυτ 5165 Ἔχ Εἰ θεὶ σοά. 
μέλλεις ἀνάγειν, εἴπερ γ᾽ ἐκεῖθεν δεῖ σ᾽ 

ἄγειν. 
Ἑδάριη εϑὲ βου ρίπτα οοά, Β.. αὔδη υ11- 
416 ργθεγεη ἀδπὴ οδηβ6ο, ΟΡ πιο ΠΟ ΓῈ5 
ΠΌΙΠΘΓΟΒ. 

78, Οτάϊηριη 
τὰ αι ἀθο!αγαὶ Ἰητθυρυποῖο : 
ἂν Ἰοφῶντα, μόνον αὐτὸν ἀπολαξὼν, κωδω- 

νογθοιαπὶ οἱ βϑηΐθῃ- 
Ε} ͵ ᾿ 

οὐ, τῦρὶν Ὑ 
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ἄνευ Σοφοκλέους ὅ ὅ τι ποιεῖ κωδωνίσω. 

κἄλλως ὃ μέν γ᾽ Εὐριπίδης, τρανοῦργος ὧν, 80 

καὶ ξυναποδρᾶναι δεῦρ᾽ ἐπιχειρήσειεν ἄν" 
ὁ δ᾽ εὔκολος μὲν ἐν) άδ᾽, εὔκολος δ᾽ ἐκεῖ. 

᾿Αγάϑων δὲ ποῦ᾽ςιν; 
; 7 9.5 ’ ἀπολιπών μ᾽ ἀποίχεται, 

ἀγαδὺς ποιητὴς, καὶ ποϑεινὸς τοῖς Φίλοιρ. 

δὲ ἘΞενόκλέης: Ηρ. ὃ 

᾿ Πυϑάγγελος δέ; 

ποῖ γῆς ὃ τλήμων ; 

ἐς μακάρων εὐωχίαν. 

ἐξόλοιτο, νὴ Δία. 

περὶ ἐμοῦ δ᾽ οὐδεὶς λόγος, 
Ὁ ’ὔ 

ἐπιτριξομένου τὸν ὦμον οὑτωσὶ σφόδραι. 
ῇ Φ᾽ “ “,Ἄ ζ 

οὔκουν ἕτερ᾽ ἔς᾿ ἐνταῦναι μειροικυλλια, 
͵ »“Ὶ ᾿ [Ω] ΕΝ 4 τραγῳδίας ποιοῦντα τολεῖν ἡ μύριοι, 90 

’ “ ΟΝ ’ὔ 7 ἕ 

Εὐριπίδου ὥλειν Ἢ σταδίῳ λαλίιστερο 5 

Δι. 
“ ς δ 4 ἐπιφυλλίδες ταῦτ᾽ ἐστὶ, καὶ στωμύλμαται, 

χελιδόνων μουσεῖα, λωδηταὶ τέχνης; 

νίσω, ὃ σι ποιεῖ ἄνευ Σοφοκλέους. Ἰορίοη- 
ἴθι βΘγβίγ ἢ ρ ἴ, 46 νῈ]}ρ 15 Ορ᾽ παθἃ- 

ἴυγ [ἀθυ]ὰ5. ΠΟ ΘΟΙΠΡΟΒ111556, 41185 500 

ποιηῖπθ δαϊάογαί : 564 111}18 ἃ ραΐγε ὅ0- 
ΡΒοοῖΘ ὁσῃβο"1ρ 615 ΠΠταπὶ ἐσιγραφῆναι.---- 

κωδωνίσω. 6]. ἴῃ Ο, δοκιμάσω, ἔκ μετα- 

φορᾶς τῶν νομισμάτων, ΒοΘηθρ, Τηΐγα 7298. 
ΠΕΠΙΠΊΟΤΙΠ ΠηΘ Ἶ]0 χεχωδωνισῥοένων. ἴη- 

ερία ἴῃ π|60 οοαΐοθα ρο]ο0888, διωκηρύξω. 
Ηΐης σοῦρα]α κωδωνστός. ἴῃ ἴ,γ5. 488, 
τυράγμα ἀκωδώνιστον, γ65 ἱπουρίοταία. 

81, ἐσιχειρήσειεν ἄν, 

τη Θη Ὁ. Ὑα]ρῸ 5010 668 ἐπιχιειρήσειέ βίοι. 
Ῥε)ὰ5 ἴῃ Ὁ. ἐσιχειρήσειδ με, Ῥοϊοηί α 5 
Ρατίου]ὰ ὧν βαϊνα Πρ ἰη 4016 ἃ06556 
ΠΟΠ ροΐεβὲ : αὖ ἱπα0}}6 δϑύ ργοποιηθη 
ββοι. ϑ 115 δῃΐ μα ΡΘῪ 568 ᾿Π16]}} οἿ τ}, 4πι1- 
θυβηᾶπη 86. ΘΟ Θ πὰ ΕΓ ἀρΡ] σα γα 
οοηδυθία Ἐπ ρ᾽ 465, ποηρθ ΘΟΡΠΟΟΪὶ 
οἱ Βδοοδο, εἰ {ΠΠπτὰ αἷς ἃ» Τα ου5 θά α- 

οογοί, ΨΊΔ αἀ Τγ5, 301, Τίιοϑηι. 5692. 

ΘΟ. Ορίϊπη8 

86. ὃ δὲ Ἐζεινοκλέηφ. γίάΘ. ποῖ. δά 

ΤΊ οβιη. 169, 
Ἐρενομλίης. 916 Ια αἰάο βοτγὶ ρίμτι ἵπ 

οοά. αἱ εἰποηθανὶ, πχῖα ΘΘΡ ΙΒ ΠΏ ΠΠῺ 

Ριοβοάϊα ΘΘΠΟΠΕΙΙ. 
ΟἹ. τυλεῖν ἢ σταδίῳ λαλίσπσερω. Οοπι- 

Ρϑγδίῖο οοπΐοῆ. ΝῊΡ, 480, 

σῶν Ἑλλήνων εἶναί με λέγειν ἑκωτὸν 

σταδίοισιν ἃ ἄρισσον. 

ΑἸοχῖθ Οοιοΐοαβ δριὰ Ἐπί  ἱ πτῃ 

1226. 1. 18. 

κρείττων ἐκεῖνός ἔστιν ἡμέρας δρόμῳ. 

93. χελιδόνων μουσεῖω. Ἐδιιβία. 15 δ 
Οὐἄγ85. Ρ. 1914. 11π. 84. λαλαγοῦσα δὲ 
ἀκαλλὲς (ἡ χελιδὼν) οἷα Θρᾷσσα κατὰ 
σὸν μῦϑον. διὸ καὶ ὃ Κωμιπὸ;, οὗς ἐκεῖνος 

ψέγει, ὡς τὰς Μούσας ἀφανίξοντας, χελ᾿- 

δόνων μουσεῖω καλεῖ" ὃ ἔστιν ὑσποδαρδάρους, 

χελιδόνων δίκην, οὗ μιὴν ἐμομοούσους ὡσεὶ καὶ 
Σειρήνων ἢ ἀηδόνων. Πΐπο ᾿πίτα 678. 

ΟἸδορ οι 5 ροτορτϊ αἰ ἰδίθπ), ἀϊοιϊοι5- 
σ 
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ἃ φροῦδοι γᾶττον, ἢ ἦν μόνον χορὸν λάβη, 
ἅπαξ προσευρήσανται τῇ Ἐραγᾳδία. 
γόνιμον δὲ ποιητὴν ἂν οὐχ εὕροις ἔτι, 
ζητῶν ἄν, ὅστις ῥῆμα γενναῖον λάκοι. 

Ηρ. 

Δι.. 

πώς γόνιμον ; 

δὶ γόνιμον, ὕστις φϑϑέγξεται 
τοιουτονί τὶ παρακεκινδυνευμιένον» [100 

ΑΙΘΕΡΑ ΔΙῸΣ ΔΩΏΜΑΤΙΟΝ, ἢ ΧΡΟΝΟΥ͂ ΠΟΔΑ, 

ἢ ΦΡΕΝΑ ΜῈΝ ΟΥ̓Κ ἘΘΕΛΟΥ͂ΣΑΝ ΟΜΟΣΑΙ 
ΚΑΘ᾽ ΙΕΡΩΝ, 

406 ΒδΓθαγίδιυτι ρογείεϊ πρὶ! ε ἰφ' οὗ δὴ 
χείλεσιν ἐμφιλάλοις διινὸν ἐσιδρέμεται 

Θρηκίω χελιδὼν, ἰσὶ βάρξαρον ἑξομένη τοῦ- 
σαλον. ΑἸΟ 56η88 γϑυθὰ ἰδία χελιδόνων 
μουσεῖω ἈΔΠ Δ θΘταε Ἐπ τ ρ 468 ἢ. ΑΙ θ- 

πᾶ, πᾶάφδ 68 ἰγϑηβίῃ ! (ὐΟΠΉ]618 ἡ 

τυολὺς δ᾽ ἄνεῖρα!ε κισσὸς, εὐφυὴς κλάδος, 
χελιδόνων μουσεῖα. 
94. Πιυ)ι5 Ἰοοὶ βθηβι πὶ ΠΟη δάδβθοιὶ 

5ΠΠῈ ἐπίοΓρτθίθβ, 4116 ΠΔῈ Ρ6551186 516 τεά- 

ἀἸάϊ ΒΘΡ ΟΊ ΘΥ 15» σε ραμαϊο, Θπιου ἴων», 

δὲ οἴου Θογαίηι ἑαγιίινηι δοιπεὶ βεσιηίία μΐα- 

ἔμ} ονίιπα ἐπ ἱγαραάῖα. (ΟὐδΒίυμα ἰδία 
Ρδιδβαμποὶς ἃ ροδίς: πϑηίθ ἀἰδίαπί. φΦροῦ- 

δον εἶναι, γίγνεσθαν, οἴχεσθαι, π}}18] 81ρ’- 
πἰῆςαΐ, πθο εἰ σ᾽ ἴσανθ ροϊεϑί σωμαῖο ἐπιο- 

φὶ. σροσουρίω, 56οιπο υεπΐο, γε] βεσιιπάα 
ουϊωνα ον, πθ. στϑοῦπι 4α!άθπι 6βί. 
Θατβ πηγαὶ ἤρῆπθο ἤθηγ. ϑίθρῃδῃο, 

τἶτο ἀοοτββίπηο, {τασδὶ ἔυ15856. Ἰηθρίαμ 
ῬΎΘΘΟΙΪΙ ἴῃ 56 Π01118. ἐμ αργείΔ ]0Π 61 : 

παροσουρήσαντα, εὐϑυδρομήσαντα, εὐδοκιμή- 
σαντα, ἶν τραγῳδίας δράματι ἐπ᾿αινεϑέντω. 
Με ]ΙοΥῚβ ποίξβ Βαηί, 460 ἐγδά 1 ΒΟ ΠΟ] ] θη 

Ἰπηοαϊίπιη σοά. Τοοῖϊ Ο, οὐρίζῳ, τὸ ἀπὸ 
“ 2 -- 4 ΜΡ ΡΣ ν ᾽ Ν »» σοῦ οὔρου στοῦ ἀνέμου. οὐρῶ, τὸ ἀπὸ ποῦ 

οὔρου, ἱφοῦ ἐκκρινομένου ὑγροῦ, τυροαονρή- 

σαντα οὖν, τὸ βραχύν τινῶ χρόνον διατρί- 
ὌΝ 4 ,» “ , 3 “ 

Ψαντα, καὶ τῶν αὐσῶν λήρων ἐκ χέωαντα τῇ. 

φραγῳδίᾳ. Αοοθρθτιπί ἱπίθυργθίθβ 18- 
τὰ 4 τοροσουρήσαντω ρῖοὸ δοοιιβαίϊνο 5[η- 
ξυϊανὶ οἀ χορὸν ρΡΕΥΠΠαπίο, ααπιη 81} 
Ὠθα ἔχιν Ρ] αγΆ}8. ἴπ. ΘΆ911 τοοίο, οὐ, ὦ 

φροῦδα οοπ]υπροπάστπι, Πρηΐηιο χορὸν 
λαμθδάνεν ἀϊοεθαηίαν ϑοθηΐοὶ ροδῆεθ, 
41|1088 Ἰοδυ θ᾽ εἴθ 8 οἱ γ 88 ΠΟΥ Δ ρῚ ΤΠ ΠΘΓΘ 
αὐ εϑνα (σἱάς Ῥοϑιϊέαπι ἀε [,6ρ. ΑἸ, 
Ρ- 35 1.) νον ἱπβέγμ θθδηΐ, Β11Π ΤΌ ΒΘΙΝΘ, 
ΒΡ μϑά τ αθδηΐ οἴμπεβ ργοάασεπάο ἀνᾶ- 

1811. ὙΙ66 ̓ π θυ ρυθ θη ποίαία δα Εᾳ. 
518. 

καὶ βασανίζειν, ὡς οὐχὶ τυάλαι, χορὸν. 

αἰπτοίη καϑ' ἰαυτόν. 
ἘΣΧΊΠθῸΒ. τϑοθμι} 5. 5660 ΘΔΓΘΠΕ ΒΡῈ 5 
ΘΟΠΙΡΑΓΆΪΟ5. 84] βοθηΐ]05. 1105, 4], 
ποῃάπτη πηδίατο ἰηο 610, ἱγῶρ᾿ αἴξ ΘΟ,» 
Ροπθηξ 88 ρᾶτεβ 6586 τεπίυν, δ Βδ6- 
Θἢ 8 5δι] πὶ ἀΥΈ8 676, ΘΘαΉ6ΒΩΕΡΕ, 5], ἈΘ66Ρ- 
ἴο, ὁἤογο, Β6πι8] ἰδηΐαπ ἰῃ ΤΙαροἀΐδαν 
τηηχοτϊηῖ: ποοάμπμη οπἧπι β πὲ δάθο νῷ- 
11ὰ 1. αὐ φαπῃ. 68, σθῖη, ἤάθ 6 ΓΘ ροβϑιμμ 60. 
ΒΙΧΟΟΘΒ811,) 610 σα π ἀ6.θ. 50] ἢ οἱ γεόνεβαδις, 
Ἦδφς εβί ροξίςξ τοϑη8.. 2)6 Τταραάϊα, 
ἰδηηθδπι, 46 τηϑγείγοο, ἸΟ ὨᾺ, (1128 
διωϑίογι "5 ροδι5 σορίδηχ 5υὺ μοὶ. 515 
46 Οοιπιαάϊα ᾿ῃ Ἐπ. 517. 

τσοϑδλιῶν γὰρ δὴ πειρασάντων αὐτὴν, δλ)- 
γοις χαρίσασϑαι. 

100. αἰϑέρα Διὸς; δωμιάσιον., ψὶάε ποῖ, 

Δα ΤΠεβ, 272. Χρόνου -σόδα. οταῖ ἴῃ Επ- 

τἰριἀϊ8 ΑἸοχαμᾶγα, καὶ χρόνου τυρόξαινδ 
«σόδα. Απάαεῖοι οαάοιῃ Ἰοουίο οσουϊ-. 
γἰϊ ἴῃ. ΒᾶροΙ.. 876. υδἱ] 46 115 ἀϊολίμν: 

κρυπ'«εύουσι δὲ τσοικίλως 

δαρὸν χρόνου τυύδω, καὶ 
ϑηρῶσιν φὸν ἄσεσιτον. 
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ΓΛΩΤΤΑΝ Δ’ ΕΠΙΟΡΚΗΣΑΣΑΝ ΙΔΙΑΤῊΣ ΦΡῈΕ- 
ΝΟΣ. 

δειπνεῖν με δίδασκε. 

σὲ δὲ ταῦτ᾽ ἀρέσκει: 
καὶ μάλα πλεῖν, ἢ μαίνομαι. 

ἢ μὴν κόδαλά γ᾽ ἐστὶν, ὡς καὶ σοὶ δοκεῖ. 
μὴ τὸν ἐμὸν οἴκει νοῦν ἔχεις γὰρ οἰκίαν. 
καὶ μὴν ἀτεχνῶς γε παμπόνηρα Φαίνεται. 

περὶ ἐμοῦ δ᾽ οὐδεὶς λόγος. 
δ, Ὁ Φ ᾽ ἐπ να . Κ΄ 
ἀλλ᾽ ὦνπερ ἕνεκα τήνδε τὴν σκευὴν ἔχων 

ἦλϑον, κατὰ σὴν μίμησιν, ἵνα μοι τοὺς ξένους 
7 κ δ τοὺς σοὺς Φράσειας, εἶ δεοίμην, οἷσι σὺ "110 

ἔχρω τόδ᾽, ἡνίκ᾽ ἤἥλϑες ἐπὶ τὸν ἹΚέρδερον, 

τούτους φράσον μιοι; λιμένας, ἀρτοπώλια;, 
πορνεῖ᾽, ἀναπαύλας, ἐκτροπὰς, κρήνας, ὁδοὺς, 

πόλεις, διαίτας, πανδοκευτρίας, ὅπου 
’ ρο ἢ ν 

κορεις ολίγιστοι. 

Ουὰ Ξοαυπηΐαν βρθοίδηϊ ποῖ 5511] 
εχ ΠΙρροϊγιδ νϑυβιιῆι, Οὐπΐοο 5 ρίτι5 
γαχϑέιπι : 
ἡ γλῶσσ᾽ ὀμώμοχ᾽, ἡ δὲ φρὴν ἀνώμοτορ. 

Οοπίεν ΤΠ οϑπῖ, 275. 

102. γλῶσσαν ἐπιορκήσωσαν ἰδίῳ “ῆς 

φρενός. Γἰηριιαπι, φυ 7μγαυϊξ δοογϑιιηὶ α 
πηθηΐθ. [00 ἀΐϊοσοσ ἀδρθεῖ, ἃ βϑηΐθη- 

114π| ΨΘΓΒῚ5 ἘΠ ρὶ 461, φάθι ἀογι ἀϑὲ ; 
"60 ἰογία Ἰοσιπι σαρίανη ἀἸσο ηἀο ρο)ογα- 
υἱέ» αὐ νοτίιπί, ρτὸ 7γαυὶϊ, Οοιηροβὶ- 
ἴατη πος πόῃ ρ].5 γα ]θί, τᾶ πὶ 5] ΠῚ} 16 Χ, 
δθαπάδηπϊο ρεξεροβί ἰοπα : βίαι ἰπ ν α]- 
ΒῚ Βϑιηοηθ δΔοοὶρ!Θραίαγ 0] 0185. ξν 0, 
αὐ οοπδίω! 6 1668, ααάιη ργοίουἐ { γ 8188 

6. ὙΠποοιηποεύυμ, Ρ. 859. ἐπεγγυᾷν δ᾽ 
ἐπιορκήσαντα τὸν ᾿Ἀπόλλω, Οείθευμ ἴῃ 
φοά,ϑουϊρίιται ἐσισρκήσασαν ἄνευ τῆς φρε- 
νόφ, 8᾽6. εὐΐδιν. θϑὲ ἴῃ ηδὸ, (]οβ586 ἴῃ 
Ἰοουπὶ σιϑηυΐπαὶ νοοῖϑ 1 ἔπι, Προς 
“ΔΗ σέ απὶ Θϑὲ 6 πηθπι θύδπδύι πὶ 6018 - 
ἴοπο, 4 ἴῃ σοηΐθχἕιβ βθγῖθ δα ίθθωΐ 
ἐδίῳ, ὁ ρουθονρία ρ᾽υπθα ἄνεν, 

1039. Πυπα νοῦδυηὶ ργοίοτί ϑυϊάας Τὶ 

111. ρ. 995. 564 πιοπάοβθ ἴϊπά46 Βυπ)- 
ἰπ5 δββϑί, ἱρπογανὴ [ υβέθναβ, 416π| αὐ 

γεῦατῃ βουϊρίανθμι πο ἀκ Θοη)θοίανᾶ. 
104.. κόδαλω. ὅ16 ἵν. οοὐά. Ῥενρε- 

πὶ να]ρὸ φόδαλλα. Οοάϊοιιη ᾿ἰὰς ἴπ 
16 δδϑθυθ8 ΠῸΠ τΘαμ] τά τ5 ογαῖ ; Βὸ- 
τὴ οαἶ ἢ δδ᾽ 6 τη 8}{15 Οὐπ οὶ ᾿οοἷβ τι 6- 
ἀϊαια ἴῃ πᾶδ νοῦΘ ΡῈῚ 88 ἰομρϑιη 6586. 
Ψ]ρο οἰΐαμι ἰπἴνα 1015. κοδάλους ΘΧΪ- 

θθηῖ ΠΡ τὶ : ἴα Ρ]. 279. κόξαλος. Ἐπεὶ, 

470. ἐβυ 
ὥσσπερεῖ γέροντας ἡμᾶς, κακκοδαλικεύε- 

φάι- 
οἱ 5ῖ6 υθίσαμαιιθ ν6] ποπιθη νοὶ ἀογῖνᾶ- 

ὑπ οσο ιν 

106. ἀτεχνῶς γε. 5΄ἴο, αὖ νυ]ρῸ, 
πθῖθν, οὐ Ὁ, Τὴ «0155 γ 6114 15 Ο.118- 
8} γε, αἴτοδ δα νὸ πχδίγτο ἅθ 6556 ποὸῃ 
Ροϊοδί Τὴ ῬΓΙΟΥΐ ΘηἿπὶ νΟο 6 πη θα ἴα 5611- 

Ρεν ρυὰ Οοιμίοαμπι οοορίὰ. ἀτεχνῶς, 

ὡαλῶς, καϑόλου, Ὑιάδ Αἰηπηο πη. 

108, ἀλλ᾽ ὥναερἕνεκα τήνδε σὴν σκευὴν 
ἔχων, 83:6 Α. Ο. Ὁ. νυ!ρὸ οὕνεχα οἱ 
σκευὴν φίρων. δ 
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Ξξα. τποερὶ ἐμοῦ δ᾽ οὐδεὶς λόγος. 
Ηρ. ὦ σχέτλιε, τολμήσεις γὰρ ἰέναι καὶ σύ γε; 
Δι. ᾿ μηδὲν ἔτι πρὸς ταῦτ᾽" ἀλλὰ φράζε τῶν ὁδῶν, 

ὅπως τάχιστ᾽ ἀφιξόμιεν)᾽ εἰς Αδου κάτω: 
καὶ μήτε σερμὴν, μήτ᾽ ἄγαν ψυχρὰν φράσης. 

Ηρ. φέρε δὴ, τίν᾽ αὐτῶν σοι φράσω ττρώτην ; τίνα ; 190 
μία μὲν γάρ ἐστιν ἀπὸ κάλω καὶ ϑρανίου, 

, , ; κρεμάσαντι σαυτόν. 

Δι. παῦε, πνιγηρὰν λέγεις. 

Ηρ. ἀλλ᾽ ἔστιν ἀτραπὸς ξύντομος τετριμμένη, 
ἡ διὰ ϑυείας. 

Δι. ἄρα τοώνειον λέγεις ; 
Ηρ. μαλιστά γε. 
Δι. ψυχράν γε καὶ δυσχείμερον" 

εὐ)ὺς γὰρ ἀποπήγνυσι τἀντικνήμια. 
Ηρ. βούλει ταχεῖαν καὶ κατάντη σοι φράσω; 
Δι. νὴ τὸν Δί᾽, ὡς ὄντος γε μὴ βαδιστικοῦ. 

Ηρ. καϑέρπυσόν νυν ἐς ἹΚεραμεικόν. 

Δι. κάτα τί; 

Ηρ. ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ατύργοαν τὸν ὑψηλὸν -- - 130 

Α.. τί δρώ ; 

Ηρ. ἀφιεμένην τὴν λαμπάδ᾽ ἐντεῦωεν “εώ, 
κἄπειτ᾽, ἐπειδὰν φώσιν οἱ ϑεώμενοι 

εἶναι, το εἶναι καὶ σὺ σαυτόν. 
ΩΝ ποῖ; 

Ηρ. κάτω. 

118, ὅπως τάχιστ᾽ ἀφιξόμεϑ᾽ εἰς “Αδου. 
5165 θ6π6 τηϑ γα. οἵ πηθιβ. ΤἿΪΙ͂η Ὁ, 
ἀφίξομαι. ἴῃ Β. αὖ νὰ]ρο, ὠφίξομ᾽ εἰς--- 

141. ϑρανίου. ϑοαθοίζιηι 6 νοΐϑ πο- 
ἰδίιγ, ΟΕΪ ᾿Ππ5᾽βί6 8 4115. ΘΟ] απ ᾿πάἀπδί 

Ιάψιιθο, {πὸ βαΐ αηᾶ ᾿ἸΠϑνὰ Ἰοπρα, υἱ αἷΐ 
ἘΠαυΐα5. Αὐ]8}. 1, 1. 88. 816 Ρο]]ὰχ 
χ. 48. ριο ραχϊο Δοοὶρὶί, αὰ χπεπν 1ο- 
οαπὶ νἀ δ Πρ ΘΥΠΔΠΉ1ΙΠ. 
“198, σεσριμμένη. “οου5 6δὲ Τὴ δι} - 

συ β'ρηἰ οαίίοπα νϑυδὶ τρίξεν, φιοᾶ 48 
γία ἀϊοϊτατ, {πὸ 46 πιά Ἰοαιη δ }5 απ ἴῃ 

πιογίατῖο θυ μίαγ. Β.Π|}}}5 706115 6ϑὶ ἴῃ 
Βιγαίοπὶβ νϑη βίο οανιηΐηθ χὶ. δὶ ἴην6- 

βἴεβ πηϑάϊοὶ φάρμακον τρίδειν ἀἰοιιπίατῳ 
400 δἱρηἸΠοαίων 111ὰ σοῦ δεῖνα σρίψιςν οἵι- 
18 πιὰ ἱπίγθαιθπβ πηθηΐϊο ἀρ Οὐ. 

ΠῚ ΟἸΙΠ]. 
1929. γ᾽46 Μουγβίαμπι αἵ, δι, ἷπ 

Λαμαάς. 
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οὐκ ἂν βαδίσαιμι τὴν ὁδὸν ταύτην. 

ἥνπερ σὺ τότε κατῆλθε. 

2] 

ἀλλ᾽ ἀπολέσαιμ; ἂν ἐγκεφάλου Ὡρίω δύο. 

τί δαί; 

ἀλλ᾽ ὃ τὸλοῦς πολύς. 

εὐϑὺς γὰρ ἐπὶ λίμνην μεγάλην ἥξεις ττάνυ 

᾿ἄξυσσον. 

ναύτης διάξει, δύ᾽ ὀδολὼ μισϑὺν λαξών. 

(φεῦ) εἷς μέγα δύνασϑοον ττανταχοῦ τὼ δύ᾽ ὀδολώ. 

εἶτα πῶς περαιωδήσομαι : 

ἐν τολοιαρίω τυννουτωΐ σ᾽ ἀνὴρ γέρων 

140. 

πῶς ἡλϑέτην κακεῖσε ; 
Θησεύς σφ᾽ ἤγαγε. 

“ὦ ὶ 9 57 [4 μετὰ ταῦτ᾽ ὄφεις καὶ ϑηρί᾽ ὄψει μυρία 
δεινότατα. 

μή μ᾽ ἔκπληττε, μηδὲ δειμάτου" 
οὐ ΜΝ μ᾽ ἀποτρέψεις. 

εἶτα βόρθορον παχὺν, 

καὶ σκῶρ᾽ ἀεὶ νὧν" ἐν δὲ τούτω κειμένους. 

εἴ τπσου ξένον τις ἠδίκησε ττώποτε, 
ἍᾺ “ »“, 9 4 ε ’, ἢ παῖδα κινῶν τἀργύριον ὑφείλετο, 
“Ἃ 3. δ ο “ς κδ Ν 
ἢ μητερ᾽ ἡλόησεν, ἢ πατρὸς γνάθον 

᾿. 138. τυῶς τσεραιωϑήσομοαι, ἴηβοιία 
γα] ρῸ ρᾶγίϊο]α γε, 481 ἵπ ἀπὸ Εἰ ΘρΊο 
ΟἿ ἴ5581Π2 Ὁ 1πῈ1]}6}} ΘΧΡΌΠΣΙ. 

141. ΑἸ!υδῖο δὰ Ψαάσίσαπι ΑὐΠ δ πη θη- 
δ᾽ πὶ τη Θγοθ θη, δΐ θαι 4066 οἰ νΊθι5 
ἴῃ Θοποίοπα βῆ γαρία ἔδγθπίϊ θι.5 ἀἀ}08- 
ἴυτ, Νοι οαάθπι ἔμϊξ βϑιηροῦ: 566 
αἰ νο βῖ8. ΓΘ πη ρον} 5 διιοία ν6] "μι 1 ητ8 

ἔα] Ὁ ἀπὸ δά {ταθβ. οὔο]οβ: ἀπόγα!η 
ΘθοΟΪογ τη ἔπη ἔα ]556. ν᾽ ἀδίατ, αυᾶπάο 

οάϊίς Γα τα πί θη. Τάοϊγοο Ο παγομί!, 

ατιθιη σθίθυὶ οὔθ 5 ΤΥ ἐΠΟρ ἌΡ] οὔ0]0 
οοηίθπίαι {1556 νου] απί, Οοιηίοιι5 ἀπο- 

Βο]οη μδ1}}} ποπιῖπη6 50] νὶ ΠηρῚ, 
144. Θασεύς σφ᾽ ἥγαγε. ιυ!ρὸ ρτο- 

ποπιθη ἃθ68ί, φυαοά Παρ Δ Ὠ 6 ΦΟΙΠΠΟΙ 8 

Τ(]0η6 ΠΕβηομΝν 

144. μή μ᾽ ἔκπαλητσε. 6]. ἴῃ Ο. μή μ᾽ 
εἰς ἔχαληξιν καὶ φόδον ἔμξαλε" οὐ γάρ μ᾽ 
ἀποστήσεις τῆς δρμοῆς. 

145. βόρδορον τσαχύν. 86 604. Ππι61185. 
ἨἘοΙααΐ, αὐ νυϊρο, σσολύν. Ὗ'΄. 5664. νῶν. 

6]. ἴῃ Οὐ. ῥέον. Τη τηθ0, νώον. [εοίε. 
Ἐξκί ρᾶυτοῖρίαπ νοῦ νάω, ἥμο, πιαπο. 
ον ἀθθυϊέ, οὐ πιθλάαηι 5θμρ6Υ Ἡιιδηιίοπι. 

βόρθορον τραχύν. Οὐοά. αἱ ἴγα5 8]1] 

ἘΘρῚΪ, }αχία ᾿πηρΡΓ68505, τσολὺν 48 166- 
ιἴο ρῥ] υγίαπι δοάϊοσαπι 46 πἰχα πιΐατὶ 

ἔοτίθ ποη᾿ ἀθθθαί. 
149, ἠλόησεν, Ψϊρο ἠλοίησεν, 416. - 

δὐαπιοάππη ἴῃ ἀυοθαβ 6044, 5οτγὶρίμμῃηι 
εθί, Μοιμθν. ὠλλοίησεν : π16118 ἠλλοίωσεν. 



2Ὁ 

ἐπάταξεν, ἢ ̓ πίορκον ὅρκον ὥμιοσεν, 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

150, 

ἢ Μορσίμου τις ῥῆσιν ἐξεγράψατο. 
Δι. Ἁ. Δ Α 9 “ Α 7 φοίς, 

νὴ τοὺς “εοὺς ἐχρῆν γε πτορὸς τούτοισι, κ᾽ εἰ 

τὴν τουῤῥίχην τις ἔμαϑϑε τὴν ἹΚινησίου. 
ΩΝ τω “ 

ἐντεῦσεν αὐλῶν τις σὲ περίεισιν τπονοὴ, 
ὄψει τε φῶς κάλλιστον, ὥσπερ ἐνθάδε, 

καὶ μυῤῥινώνας, καὶ γιάσους εὐδαίμονας 

ἀνδρῶν; γυναικῶν, καὶ κρότον χειρῶν πολύν. 
οὗτοι δὲ δὴ τίνες εἰσίν: 

οἱ ἡ εἰθημθδομι. 
4 Ἁ 3 Κ᾿ Δ Ψ ὦ Υ ’ 

νὴ τὸν Δι᾿ ἔγωγ᾽ οὖν ὄνος ἄγων μυστήρια. 

ἀτὰρ οὐ καϑέξω ταῦτα τὸν πλείω χρόνον. 
οἵ σοι φράσουσ᾽ ἀπαξάπανϑ᾽, ὧν ἂν δέη. 

160 

“ Ἁ 3. Υ͂ 3 δ. χὰ δ οὗτοι γὰρ ἐγγύτατα παρ αὑτὴν τὴν ὁδὸν 
9. Ἁ φ ςῳ Ι͂4 "1 ς»“᾿ Ζ,, »τ 

ἐπὶ ταῖσι τοῦ Πλούτωνος οἰκοῦσιν ϑύραις. 

καὶ χαῖρε τοόλλ᾽, 

Δι. 

ὦ ̓ δελφέ. 
νὴ Δία καὶ σύ γε 

ὑγίαινε. σὺ δὲ τὰ στρώματ᾽ αὖϑις ὙΠ ΡΟ 
Ζ,α. 

Δι. 

Αἁ Ατεοΐβπιὶ ποτιηᾶπε Θ Χαοίιη δβί αυοά 
ἀεάϊ. γιάς Ῥα!οϊκεπαγῖῖ Απίππδάν. δα 
Αιἰηπποηΐιπὶ ἢ. 231. ΟἋΟἸοκβα οὐδά. ἔσυ- 
“εν. ΟὔΒΟΘΠΟ 561}81 δοοῖρῖ Τουρ 8 

ε Θυϊάδπ ἵ]. 102. αυοά πη ρ 15 σΟ ΠΥ ΟΠ) 
εβί, γι Πα5 2 η. νἱ, 608. 

Ηἰς αυϊθηβ ᾿ηνὶβὶ ἔγαῖγαβ, ἀθτη νἱΐα 
18 ΠοΡαΐ, 

Ρυϊδαίιιβν Ῥᾶτεπβ, οἱ ἔγδὰβ ἱππεχᾶ 
ΟἸ ΤΟΙ : 

δαὶ χυΐ ἀἰν 1 15.501} ᾿που Β ΘΥΕ ΓΘΡΘ 5, 
ὯΘ6Ο δα νης ῬΌΒΙΘΓΘ. 5.15, αὰ πιᾶ- 

ἐδωρ: ταῦθα οδβί-- χα, 

“150. ἃ ̓ σίοσκον ὅρκον ὥμοσεν. 

Τα. «΄. 259. 
καὶ ᾿Ἐριννύες, 

ἀνθεώπους φίνυνφαι, ὅστις κ᾿ ἐπίορκον ὃ- 
μύσσῃ. 

1πΐ. Ὧὲ Μοτυβίθτο νῦξ οὰ Ἐπ, 401. 

ΗΕ ΘΥΉῚΒ 

αἵϑ' ὑπὸ γαῖαν 

πρὶν καὶ καταϑέσϑαι: 

ἡνρὴ ταχέως μέντοι πάνυ. 

158. Οἰπμοβία ΒΜ γα δ᾽ οι9. 568 
κυκλίων χορῶν ροξῖδ, 416} 58 ρ6 ΘΧΔρ᾿]- 
ἰδὲ Οοποι5. 6 60 ν]Δοπάῃ8 Ῥειϊζο- 
πἰὰθ δα 28]. Υὶ, Η, Χ. 6. εὐ 1ῇ, 8. δ] 
ἄοσοί τσυῤῥίχην εϊο σαηείσιπι ποίαγα, δά 
αυ04 Ξα]δϑαίατ. 

154. τοερίεισιν τσνοή. ῬοΓραΥδπ) Ψ]ΡῸ 
ττρίεισι. γι46 δὰ ΤΊνεβι, 450. ΥἹΓΡῚ. 
ΖΕ. νῖ, 6398. 

Ῥόνθῆθῖε ἰοοῦς [ἴο5, δὲ Δηγο πᾶ νἹτοία 

[οττα πϑίογαπ) ΘΙ τ μι, ΒΘ ἀθ8η 116 Β68- 
[85. ἣ 

ἸΔυρῖοῦ ΠΟ σαΠΙρΡῸ8 μαμ οἱ Ἰυμπΐπο 
γοϑίϊι 

ῬΌΓΡαΤΘΟ, ΒΟ] πη 5.1π|, Βιι8. βἐάθτα 
πογαηΐ. 

161. ὧν ὧν δέη. 8516 ἔγε5 οοδά. γαυϊρο 
δέει. 



ΒΑΤΡΑΧΟΙ. 28. 

μὴ δῆ᾽, ἱκετεύω σ᾽, ἀλλὰ μίσ)γωσαί τινα 
.-“ 3 “4 »"5.Ν “»“, 3 5 

τῶν. ἐκφερομένων, ὅστις ἐπὶ τοῦτ᾽ ἔρχεται. 
ἐὰν δὲ μὴ ̓ ὕρω; 

καὶ γάρ τινες ἐκφέρου σι. τουτονὶ νεκρόν. 

᾿ φρ δ ν τότε μ᾽ ἄγειν. 
καλφῦς λέγεις. 

170 
οὗτος, σὲ λέγω μέντοι, σὲ τὸν τεϑνηκότα: 

ἄνϑοωπε, βούλει σκευάρι᾽ εἰς “Αδου φέρειν ; 
Νε. σαὐοσ᾽ ἅττα: 
Δι. ταυτί. 

Νε. δύο δραχμὰς μισονὺν σελεῖο: : 

Δι. μὰ Δί᾽, ἀλλ' ὅλαττον. 
Νε. ὑπάγει ὑμεῖς τῆς ὁδοῦ. 

Δι. ἀνάμεινον, ὦ δαιμόνι᾽, ἐὰν ξυμθῶ τι σοι. 
Νε. εἰμὴ καταϑήσεις δύο δραχμὰς, μὴ διαλέχου. 

Δι. λάβδ᾽ ἐνμέ᾽ ὀξδολούς. 

Νε. ἀναδιῴην νῦν πάλιν. 
ξα. ὡς σεμνὸς ὃ κατάρατος" οὐκ οἰμώξεται ; 

ἐγὼ βαδιοῦμαι. 
Δι. χρηστὺς εἶ καὶ γεννάδας. 

χωρώμεν ἐπὶ τὸ «πλοῖον. 180 

Ξοις 

Δι. 

ἀ  )5 
τουτι τι ἐστι ς 

170. σινες ἰκφέρουσι. ὅδῖὶς 5018 ὦ, 
οαϊῃ ᾿πηρ γ65518, ΤΊ 68 41] ου4. σινες φέ- 

ρουσι, ιά6 ποί, δὰ 1,Υ5, 408. 
σινες ἱκφέρουσ,ι. Ὧϊο εἰϊαιῃ. οοά, νογ- 

Ῥαϊῃ 5Πη 016 Χ Θχθοῖ, Ὑ 6] ] 6 ἴῃ ἃ}1- 

400 γΘρθγῖ588 φόνδε σὸν νεκρόν, 
173. τοόσ᾽ ἄττα. 

οὐϊ ΒΡ Ίν ΓΟ 8, 

ἅττα. 
180. ὠὸπ', παραδαλοῦ. ΟἸανομ 5. ἐση- 

φώνημα εϑ5ὶ, 40 τρῶ ριοχίμν8. νϑοῖο- 
ΤΘΠπι,) 16 πὶ γαιωΐραγ σΟρ,. Σὰ "δὲ γι - 
θᾶμη ρα δρρίίοαγθ. Ὑιάθ ἱἰηΐτα δὰ 

416 γῃ]Ἱρὸ ὥἄσσω 

ψιάο ΤἈοιμαιῃ. ΝΜ. ἴῃ 

ὠὺπ', παραβδαλοῦ. 

τοῦτο λίμνη, νὴ Δία. 

469,, ἴος ποιὸ ἀπ. οἰδιπαῖ, ἴῃ, α] ἑστ!ονὶ 
Τρ 651. ροβίδβῳ βο 8. συ θα κοἀιοὶξ 
δὰ τί ρᾶιῃ ἴῃ αι 5[αι ΒαροΠ 8. 

181. τουτὶ «τί ἔστι ως νϑυρὰ ἴπ ᾿ν. 

οοαά. Χαμ ἐτθαῖα. Οὐ βεαυπη- 
ἴων 546 84] 185. ἴπ΄ αι60 οἱ ἴῃ Β. δος 

τἰππιδία Δ θο 0 51π6 απ 111. μευβοπε ἴῃ - 
ἰδγροβ᾽ ἰοηθ: 1 μι ι. οἱ ἴῃ ὦ. Χαι- 

{818 μαι βυπμὰ, αιι85. ἀμί ν. 18. ρθμ] ἀθ- 

θυ, Βα ρουῖον! ργωῆχα, οδί. ἴῃ ν. 188. 
πιράϊα 58] αἴαίϊο πιθ ] 15 Τἀπλ}ο, ἐγῖθαθνθ- 

ἴα]ς 
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αὕτη ᾽στὶν, ἣν ἔφραζε, καὶ πλοῖόν γ᾽ δρῶ. 

νὴ τὸν Ποσειδῶ, κᾷστι γ᾽ ὃ Χάρων οὑτοσί. 

ι΄ χαῖρ᾽ ὦ Χάρων, χαῖρ᾽ ὦ Χάρων, χαῖρ᾽ ὦ Χάρων. 
,7ὔ 2 -“ Ἁ ͵ 

τίς εἰς ἀναπαύλας ἐκ κοκῶν καὶ πραγμάτων : 
2 3 Ἀ ᾽’ 4 5" Ὁ ἤ 

τίς εἰς τὸ Λήϑης πεδίον, ἢ ᾿ς ὄνου τοόκας, 

ἧς ἹΚερβερίους, ἢ ̓ ς κόρακας, ἢ ̓πὶ Ταίναρον ; 
9 ψ. 

εγώ. 

Δι. 
7 

ἐς κόρακας ὄντως; 

ἔμθαινε δή. 

ταχέως ἔμδαινε. 

πταῖ, δεῦρο. 

ποῦ σχήσειν δοκεῖς: 

ναὶ μὰ Δία, σοῦ γ᾽ οὕνθοκα. 

190 

“ 3 “7 

δοῦλον οὐκ ἄγω, 

εἰ μὴ νεναυμάχηκε τὴν περὶ τῶν κρεῶν. 

ποῦ δῆτ᾽ ἀναμενώ ; 

183. κᾷσει γ᾽ ὃ Κ. Τὰ οοά, κᾷσειν ὃ Χ, 
404 τη8ρ}5 ρ]δοεί. 

188. σχήσειν. ΕΑ]. ἐλλιεμενίσειν. 
189, σοῦ γ᾽ οὕνεκα. ὅ΄᾽΄οῈᾳ τηθδὰ85 οἵ ἄπο 

Ἑερὶ: Ο. αἱ νυ]ρο, μεγρεγᾶπι εἵνεκα. 
ψΙ4ε δά ἴ,γ5. 74. 

191. σὴν τσερὶ τῶν κρεῶν, Ψεῖι5 8]08- 

88 ἴῃ δοά, π)60, τῶν νεκρῶν σωμάτων, Ἐδ 

Ροβίμηοαο ἃ 1Π}0 18.115 ἀν θυ βίη 1 [6 Χ - 

ἴὰπὶ ἱπνεοία [π|ῖ. [πη Ο. ἰοχίμβ σοῦῦα 

ΒΌηἴ,) τὴν τσερὶ τῶν νεκρῶν. 10] ρδγίθιη 

1185 ρ]οββ ργὸ ροηαϊηδ γ066 Υ]4 68, 

1η Β. ἀπὸ ἰθπον βαιὶρίιπι ἴῃ ἰοχίῃ στὴν 
τοερὶ τῶν κρεῶν, σωμάτων, υὈϊ Δ] 16 τὰ ΡΔΥ8 
ΟἹ] οββίβ νϑιβαὶ δαάάϊία. δίποθγα [6610 

οδὶ σὴν τσερὶ τῶν κρεῶν, ο}8 δοπιηεξῃ 
ποη δάβθουΐυβ δϑὶ ποίου νϑῖυ8 Θχροβί- 

τἰοηβ Κυβίοτο ρτορθαίθ : ἧσαν γὰρ οἱ 
δοῦλοι τότε ναυμαχήσαντες τσερὶ οὐδενὸς 

ἄλλου ἢ τσερὶ τῶν ἰδίων κρεῶν, φουτέστι 

σωμάτων. Ουοά αυΐάοπ), ρΡαος Καὶ πβίθυὶ 

ἀϊοίπμ) 5ἰ1, θϑί ρίαπθ αϑβιυνάππι, Νά 

μὰ τὸν Δί᾽, οὐ γὰρ ἀλλ᾽ ἔτυχον ὀφϑαλλμιῶν. 

οὐκοῦν περι ρέξει δῆτα τὴν λίμνην τρέχων. 

ἴπ οἰηπὶ ργθ]ϊο, 4] ρυρπδηῖ, ρτῸ νἱϊα 
σθυΐδηΐ : {ππὶ 4}1π4 δἰ] 56 ΓΥ 8 ρΡΙΌΡο- 

δ᾽ η| ταῦ ργα πὶ, ΠΘΙΠΡ6 ᾿]ρθ6γίδ8. 

ἘτιρΊάα δβί, αυϑηι ἃ}}} σοπατη ἸΠΙΒΟΙΠΕΠΓ,, 

Δ]Πυδῖο δά ποΐαῃ ρτγονουθίμυηι, ὃ λαγὼφς 
σὸν περὶ τῶν κρεῶν τρέχει. Ου15 ΘΠΪπὶ 1π5 

ἀθ. δπιουρὶς 5Θη515} ϑογυιηι ποι υδῆο,, 

φιϊδὲ φιυιὶ ἵπι ριισπα παυαϊὰ ῥογ λον" αἰπιϊοαυὶ, 
566 41 αἰ σ΄ ΠΟΒΟΟΓ ροΐοτγαί ΟΠ τη, 8 

ΒΘΓΨΙΒ ἐουεΥ ἀἸϊνη!οαββθί, πθοπα ἢ δ8- 

Β᾽δοιΐδπι Θογὰπὶ  θβ᾽ ἄθγο, απὶ 66 11581- 
τη0 (Οπιΐσο 6] ϑιη041 βαηΐθη 85 ἐγῖθα- 
απηΐ, ἴῃ 4010 115 ΠΟ δϑΐ τηϊσὰ 5818. Αἱ 
γΘΓῸ 5.186 ῃοὺ ἰοσὺ Αἰ δπίθπβ πὶ βίι]- 

εἰ πΔ Ραγβίγ πρὶ τ, αἱ ροβῖ ΘΟΙΠ ΠῚ} 558 ἢ 
δοάθπη 8Πη0, 410 ἢδπα δα] ἴδ, 6] Θθ ΘΠ 
δὰ ΑΓρΡΊΠ585 ρα ρΠᾶπ), ᾿ἴὰ 56 ΘΓρᾺ νἱο- 
ἴοτίςθ ἃποίογεβ ἀοεβ ρββθυ ηΐ, 80 εἷ 

ΠΟΙ) 46 Ππηρ6ΓΙΟ, 566 ἰδηΐα πῃ 46 σεβο γι 
οαγηῖδιι8, 586 οδάανου!θαβ 86 ρδ θη 419, 

ἀϊπηϊσαΐι πη [αϊθ8οῖ, Τάρίτοο ΡΠΡ ΠΆΩ 
Πα πὶ σὴν περὶ τῶν κρεῶν μάχην Δρρθο]]αΐ. 



ΒΑΤΡΑΧΟΙ. 

Ξξα. 

παρὰ τὸν Αὐαίνου λίϑον, 
ἐπὶ ταῖς ἀναπαύλαις. 

1 ς; 
’ 

πάνυ μανγάνω. 

οἴμοι κακοδαίμων, τῶ ξυνέτυχον ἐξιών ; 

κα ’ “ 
Οουτος,. ΤΊ «ΦΟιειῷ ; 

Δ. ἱ ὅ τι ποιῶ ἢ 

ι 3, Ἢ 4 
κά ιϑ᾽ ἐπὶ κώπην. εἴ τις ἐπιπλεῖ, σπευδέτω. 

τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἢ 
ἴθω ἐπὶ κώπην, οἶπερ ἐκέλευσάς με σύ; 

ρΡοϑβιἑη δὲ ἴδῃ αδπι ἤοπλθπ ρορυϊ πὶ 
σου υϑάδηι 515 ἀἸο] Ἰαρ!ἀϊς: 56 δρεὶ- 
Ρὶ Ροΐδβέ ρι9 ἱπιρϑγδίϊνο σϑυθὶ αὐαίνο- 
(βαι. 
195, μανϑάνεις , Βεπ6 Πᾶς Π 0: 65:10 
η {τῖθα5. οοαά, “βϑοομο ἐγιθυία : ἴῃ 
ΠᾺΘ ΠῚ) 1. μϑγβοπὰ ποὴ ἀἀβοιϊρία: 5868 

νϑ ΘΙ 1 τϑἰ Ἰοίαιη Βρα απ). ΒΔΟΟΠ] 1η- 

ἰογογαΐ, ΠΟΙ γΘΙῸ Ομαγοῃτίβ, Χαπίίδιι 

Ροτοοπίδιυϊ, ἃη τθοῖθ 1η16]16 χιββοῖ, υδ]- 
δ 511} 8ἰβίθγα ἀοϊγογθί ᾿ Υ1πὶ ΔΜΗΣ: 
{}115. 

μανϑάνεις ; Ἦος νογθιη ΒΆΘΟΠΟ {]-᾿ 

Βαϊ: οὐαιη ἷς οθὰ. ΒυρΡΡρ]οία ρθὺ 9]05- 

ϑατη ϑθηίοηΐία, λέγει. 

᾿ 5: ΠΕ Ἁ 7 

οὔκουν κα γεδεῖ δῆτ᾽ ἐν)αδὶ, γάστρων : 900 

Δι. ἰδού. 
Ἷ "»“ Ἁ ρ-͵ “ 

Χα. οὔκουν τοροδὰλεῖ τῶ χεῖρε, καἀκτενεῖς : 
ἌἍ. ἰδού. 

'Χα. οὐμὴ φλυαρήσεις ἔχων, ἀλλ᾽ ἀντιδὰς 
9 φὦ , ’,’ 

ἐλᾷς προϑύμως. : ; 

Δι. β κατα πῶς δυνήσομαι, 
37 ᾿ 3 ᾿ ’, 5 4 
ἄπειρος, ἀδαλάττωτορ, ἀσαλαμίνιος 
Ἃ » 5 7 ᾿ 
ὧν. εἰτ ελαύνειν : 

᾿ς ῳ . 3 "ΟῚ 4 Ἁ Υ͂ 

Χα. ῥᾷστ᾽. ἀκούσει γὰρ μελη 
“ 9. Ἁ 3 4 Φ 

κάλλιστ᾽, ἐπειδὰν ἐμδάλῃς ἅπαξ. 
Δ.. τίνων : 

194. π'αρὰ σὸν Αὐαΐνου λίϑον. Ῥαοοία 197, κάϑιζ᾽ ἐπὶ κώπην. δεῆο αὦ τε- 
ΔΙΠΒΙρ αἰϊα5 Θϑὲ ἴῃ εἶθ γογθῖ8. Αὐαΐνου πηι. 5610]. ἴῃ Ο, ἤγουν ἐπὶ τῷ ἐτταν 

ΧΡ  Ἰσϑ αὶ Ταύτην" ὃ δὰ παρανοήσας ἐπάνω 

φαύτης ἐκάϑισεν. 

᾿ς Φ02. οὐ μὴ ἀάϑν ἔχων. 515 γϑοίθ 
Β. ΚεΙϊααὶ, πὲ νι] 60, ρεγρογὰμ φλναφή- 

σῆς. Υἱά6 ποί, αὐ ἴ,γ5. 704. Ῥανιοϊ ρίο 

ΡΟ Βα ροιβουρία ρίοξϑα ἴῃ Ὁ, περισσόν. 
γιά6 δὰ Τί οβμι. 479. Κ΄. 564. ἐλῷς ἕαία- 

τατη δὲ Αἰ σογαπι ποτα Γογπηδίαμι, 4]- 
θὲ5 πίυνα ἴῃ σώ ροβί, ὦ ὕτονθ, ὁ εἷ ὁ 
1π ὦ φομτνα ηΐαν : ἐλάσω, ἰλῶ : καλέ- 
σω͵ καλῶ: ἄρόσω, ἀρῶ. Ὅς οὐ μὴ 
φλναρήσε 4“, ἀλλ᾽ ἐλᾷς, 515 ΝᾺ. δ05. 

οὺ μὴ λαλήσεις, ἀλλ᾽ ἀκολουθήσεις ἱμοί. 

Οοπΐογ ποίϑῃι δὰ ν. 298. 

"9 



ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

βατρἄχων, κύκνων, ϑαυμαστά. 
ν ; 

κατοκέλευε δή. 
ὠὺπ ὃπ, ὠὺπ ὅπ. 
βρεκεκεκὲξ, κοὰξ, κοάξ. 
βρεκεκεκὲξ, κοὰξ, κοάξ. 410 

λιμναῖα κρηνῶν τέκνα, 
ξύναυλον ὕμνων βοὰν 

φοεγξώμεϑ᾽, εὔγηρυν ἐμὰν ἀοιδὰν, 
ΝῚ Ἁ κοὰξ, κοὰξ, 

ἣν ἀμφὶ Νυσήϊον Διὸς 
Διόνυσον ἐν Λίμναισιν ἰαχήσαμεν, 

ἡνίχ᾽ ὃ κραιπαλόκωμος 

ταῖς ἱεραῖσι Χύτρησι 
-“ ΠΑ ’ ΓΠΌῸ φῸ“΄ ϑ΄ 

χώρει κατ ἐμὸν τέμενος λαὼν ὁχλος. 

βρεκεκεκὲξ, κοὰξ, κοάξ. 
ἐγὼ δέ γ᾽ ἀλγεῖν ἄρχομαι 

420 

τὸν ὄῤῥον, ὦ κοὰξ, κοάξ. 

βρεκεκεκὲξ, κοὰξ, κοάξ. 
ὑμῖν δ᾽ ἴσως οὐδὲν μέλει. 

βρεκεκεκὲξ, κοὰξ, κοάξ. 
ἀλλ᾽ ἐξόλοισ)᾽ αὐτῷ κοάξ" 
οὐδὲν γὰρ ἔστ᾽ ἄλλ᾽ ἢ κοάξ 

5 ν 3 3 5. Ἁ ’ 
εἰκότως ΕὙΥΩΎ ; ὦ πολλὰ τ΄Ωῶραττων. 

ἐμὲ γὰρ ἔστερξαν εὔλυροί τε Μοῦσαι, 

καὶ κεροδάτας Πὰν, 430 

207. ϑαυμαφςά, ϑῖο ΠΠὈτὶ οπλπ68. Νὰ- 
δαί Ματὶς ϑαυριώσιον, ποι ϑαυμα- 

στὸν, ΑἰΤΙοἷΒ ΒογΙρίου θὰ πὶ ἐπ τὴ ἴα 1586 
ἀϊοθηβ, αὐ δὰ8 οἱ ργθβογίϊη Οὐπιΐοο 

ἘΓΓῸ ΠῚ 4116 ΡΓΟΠῚἴβοιι8 8 ἢ] {11Π|. 
216. ΠΕ γο]ι5 : Διμναγενές, Δίμναι, 

ἐν᾿Αϑήναις τόπος, ἀνακείμενος τῷ Διονύ- 
σῳ, ὅπου τὰ Λήναια ἤγετο. ἙἘταϊ ἀαΐοπι 
Βδοομὶ δέ πὶ Λήναια ρρε]]αΐτπι ἰάθη 
αυοά 4110 ποπιῖπθ ἀϊδεθαίαν ᾿Ανθϑεσσή- 
ριῶ, οὐ) πα ἀ16 5 Γουί5 Χύτροι, βοι Χύ. 

φρῶι Δρρο! ]ὰθαίαν, 40 οοτίδθαμέ ροδίε 

ἀροθαπέιταια ἔθ 0]1ω.. ὙἹάθαὶ Ἰθοίουῦ 
δγἀἸ απ Βα ΚΘ 11 ἀἸβραζαί!σπ 6πὶ ἴῃ 
δυιοίανϊο εηθηάαίί, δά Ἡδβγ απ δα ν, 
Διονύσια, 4ὰ 5016 δοοιγαίθ ἰγαά τ 
ΤΡ γα πὶ Αἰ οογιπι ταίϊο. δα χήσαρεν 
γογε! ἀθθυϊ φαπίαγθ δοίδηιι8, αι ἴτ8- 

46 η85 681 5115 ΔΟΥ 51] 5᾽ ΡΠ ΟΔ10. 
418. ταῖς ἱεραῖσι Κύσρησι. 10 ΠΙΘΙΏΒΓ. 

ψυϊρο σοῖς ἱεροῖσι Χύτροισιν. 
σαῖς ἱεραῖσι Χύφτρῃσι. ΠΙς δοα, τηᾶρὶς 

δάμπυς Γοηΐς6) τῆς ἱερῆς Χύσρησι. 
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ὁ καλαμόφϑογγα παίζων" 
προσεπιτέρπεται δ᾽ ὃ φορμικτὰς ᾿Απόλλων, 

ἕνεκα. δόνακος, ὃν ὑπολύριον 
3 9 ͵ “4 ᾿ἔγυδρον ἐν λίμναις τρέφω. 

βρεκεκεκὲξ, κοὰξ, κοάξ. 

Δι. ἐγὼ δὲ φλυκταίνας ἔχω, 

χὼ πρωκτὸς ἰδίει ππἄλαι, 
“ » 3 ΙΒ 7ΠΆἉ 9 φΦΘ κατ᾽ αὐτίκ᾽ ἐγκύψας ἐρεῖ, 

βρεκεκεκὲξ, κοὰξ, κοάξ. 
9 3, ΩΣ » ’ Υ 
ἀλλ. ὦ Φιλωδὸν γέενορ, σαύσασϑε. φ40 

μᾶλλον μὲν οὖν φϑ εγξόμ,εϑ᾽, εἰ δήποτ᾽ εὐ- 

ἡλίοις ἐν ἁμέραισιν 

ἡλάμεσϑα διὰ κυπείρου 
Ἁ ᾽ ’ 4 ὦ 

καὶ ᾧλεω, χαίροντες ὠδῆς 

πσολυκολύμθοις μέλεσιν, 

ἢ Διὸς φεύγοντες ὄμιδρον, 
3 9 φΩ 4 

ἔνυδρον ἐν βυγῷ χορείαν 

αἰόλαν ἐφϑ ἐεγξάμεσϑγα 
πομφολυγοπαφλάσμασι. 

βρεκεκεκὲξ, κοὰξ, κοάξ. 

453. ὑπολύριον. αὐ τοβροχὶϊ ΡΟ] χ 
ἵν. 62. καὶ δόνακω δέ τινα ὑπολύριον οἱ 

κωριικοὶ ὠνόρεωαζον, ὡς τσώλαι ἀντὶ κεράσων 
ΜᾺ ὑποτιϑέμενον ταῖς λύραις, ἨΘΕγοἶι. δόνακα 

ὑπολύριον, πάλαι γὰρ ταῖς λύραις κώλα- 
μος ἀντὶ κέρατος ὑπετίϑετο, ϑαρροβίίι8 
116 ᾿γν Πα 05 οαϊατητ5 Θὰ Π468Ππὶ ρτῶ- 
βίαθαϊ αϑιῖιπι, απο πὶ 1π 1ΠΒ ΓΙ ΘΠ{Ἶ98 4112 
μοάϊα ονου 8. ἰπϑιγα πέσ ρὰγ5 11], 

απδπὶ νοσδηΐ ἰδ οἰιευαϊοΐ, 
ὑπολύριον, Ἠυ]ι5. Ἰοοἱ τηεϑιηἱπὶς Ἐπ.- 

βίδίμιι5 δα Ἠοιπογιπι τ᾿. 1165. ]. 23. 
. Ου]5 νϑῦθα παι ᾿πα1116. οὐδ ρτοΐδγιθ. 

δόνακες διαφέρουσι καλάμων, ὅτι λεατότα- 
σὸς μὲν ὃ δόναξ, ἁδρὸς δὲ ὃ κάλαμος. καὶ ὃ 
μὲν δόναξ ὡς ἐπὶ πολὺ ποτάμιος, οὗ μὴν καὶ 

ὁ κάλαμος. καὶ δόναξ μὸν συρικταῖς χρή- 
σιμος, κάλαμος δὲ αὐληταῖς, ὅϑεν καί τις 

250 

φαύλως αὐλῶν ὀλεσιαυλοκάλαμος ἰσκώφϑη" 

Αἴλιος δὲ Διονύσιος εἱπὼν ὡς δόναξ ὑπολύ- 

ριον, ἐπάγει" σὸ γὰρ παλαιὸν, ἀντ). ΤΟΥ͂ 
ΚΕΡΑΤΟΣ ὑσεσίϑεντο κάλαμον. ἐμφαί- 
γε! δὲ ποιοῦτόν τι καὶ ὃ Κωμικὸς ἐν Βατρά- 
χοις ὑπολύριον εἰπὼν δόνακα, Πίῖης οοτ- 

τομάς ΡΠ] οἷ8 νογθα ἀπε ρτοίμ]}], δ] 
Ρδγρθιᾶπ ἸορΊ τιν κεράώσων. Νάπι ἃ]1ἀ 
ηυ14 1π Ιγγὰ δγαπΐ κέρατα, πιανιῦγία, δγα- 

οἷα, αι πήχιϑι5 Δρρ6:Πραπίαγν : ὑπολύ- 
ρίον ΘιαΐΘ1, 51:06 6 ΟΔΪΆΠΙΟ 5ῖνθ. 6558 6 
Θοτμι, γοοραθαίαν μαγάδιον, Ὑ᾽146 [μ|- 
οἰδηὶ ἱπίθγργείθβ δα Ὁ]14]. Αρο!]]πῖ8 οἱ 
ψυ]οδηὶ ρΡ, 222, 

247, χορείαν αἰόλαν, σοἰόγαμπι οἰ ΟΥ̓ Θατη, 
τυηδησικὴν, αἱ ΘΧροπΙ: ϑυιϊάα8. ΝαΠ]Π]ὰ 
οδαβῶ οὐδ ον ἀϊν οι Βὰ 819 η1 ΠΟ 006 δο- 
οἱρογοίαν ΤΉ θ6βπηι. 1054, 



ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

τουτὶ τραρ᾽ ὁμῶν χλαμβάνω. 
δεινά γ᾽ ἄρα πεισόμεσϑα, 

Σ ᾿α 

εἰ σιγήσομεν. 
δεινότερα δ᾽ ἔγωγ᾽, ἐλαύνων 
εἰ διαῤῥαγήσομιαι: 

βρεκεκεκὲξ, κοὰξ, κοάξ. 

οἰμιώξετ᾽ " οὐ γάρ μιοι μέλει... 
ἀλλὰ μὴν κεκραξόμεσϑαά γ᾽, 
ὁπόσον ἡ φάρυγξ ὧν ἡμῶν 
χανδάνῃ, δι’ ἡμέρας, 260 

βρεκεκεκὲξ, κοὰξ, κοάξ. 
"κ Ἁ » ’, ᾿ ὶ Τούτερυγδιρ οὐμν υεΐσεσε: 

Ν δ ε “ οὐδὲ μὴν ἡμᾶς σὺ ττάντως. 
5 Χ "ἀξ νὼ ζυν- 8. 57 

οὐδὲ μὴν ὑμεῖς γε δή μ᾽ οὐδέποτε. 
, Ν Υ͂ , 5, ἀιοὺν κεκράξομαι γὰρ, κᾷν με δέῃ, δι’ ἡμέρας, 

ἕως ἂν ὑμῶν ἐπικρατήσω τοῦ κοάξ. 

253. εἰ σιγήσομεν. ]ρΟ οπηΐββιιθ Ηΐο 
ευβΙοα] 5, ὁ πὶ Γεβροπᾶοι 1116 ΒΔΟΘΝΙ, εἰ 
διαῤῥαγήσομαι. ἘΞ 50]15 τη πὴ ,, ταβίϊτα- 
ἴπ8 δυϊέ. , 

4259. ἡ φάρυγξ. 510 {88 οοἀά. Ρεγρε- 
ταιη Ὁ. ὁ φάρυγξ. 

264.  οΥβ 8 δύ ἐγτο Θἢαἴο 15 πη ᾶ} 6 σὰ]- 
5Ὸ αϊροβίαβ. Μίδπάοβα ἵπ τηοπῖθι, οὐδὲ 
μὴν ὑμεῖς γ᾽ ἔμ᾽ οὐδεπώποτε, ὙΨιάε δά 
ὝΠΕεβπηι. 92. 

265. 16 νῃ]ρὸ ἀρ δϑέιι8. ἢἴο σθυβιιβ, 
ΒΘ παι δϑ, [ἴα αὐ δαπ τοργοβδπίδνὶ, 

ΒΕ ρία8 ἴπ πη ΘΠΙΌΤ. τ] γϑοίθ δέῃ, φυοά 
1] ΠΡῚ188. ΠῚ Π]Ϊπτ18 4 πᾶπὶ τηδίτὶ Ἠαρὶαϊ 

ταῖϊο. Ἐε] Ια] οοάά. ὁπ πὶ πη ρτ6 5515 ἐἰ- 
τυρθαηΐα νϑῦβὰ δ βοΐ δέζ, 

466. ἕως ὧν ὑμῶν ἐπικρατήσω φοῦ κοάξ: 

1ἃ δϑὲ Ἰυχία φοα] 615 πιο] ρ]οββᾶϊῃ, ἕως ἂν 
ἐσικρατέσφερος “γενήσομαι «οῦ κόαξ ὑμῶν. 

βρεκεκεκὲξ, κοὰξ, κοάξ. 
3 “37 7 ὃ ε ΄“ ΤΩΣ Υ̓ ἔμελλον ἄρα «ταύσειν τοοϑ᾽ ὑμᾶς τοῦ κοάξ. 
ὦ παῦε, πταῦε, τταραδαλοῦ τῷ κωπίῳ. 

Ἄυϊρο σῷ χκόαξ: 1ΠπῶΔ ρτοίδγαπε πηθιβ 
οἱ Β. 
69, ὦ τραῦε, τοαῦι. Τηΐγα 580, “γαὖε, 

“σαῦε τοῦ λόψου, Ῥτοσπαῦσαι, γε] παὖε σαυ- 

σόν. Ῥαᾶσα 648, τσαῦε,. «ταῦ᾽, ὦ δέσαοϑ᾽ 
“Ἑρμῇ, ὴ λέγε. Ῥτοιίδοῦβ τη θά δ, μι 5 
ψοΥθὶ ἔοτιηᾶ, οὖ ἀοῦνα ΒΏρργοβϑο Ῥτομο- 

τὴΐῃ 6, 1505 ἔμ 5886 ἴῃ πηρογὰΐϊνο ροδίαϑ 

Αὐοοβ, 6 ΘΙ ΡΒ πἰθὶνὶβ οὔν!β ὁοη- 
βίαι, Ἰηΐτα 1364. τταύσασϑον ἤδη «ὧν 

μελῶν, ρετπάθ δοπαῦε ποῦ χόγου, οἰ ἂν, 

1243. τσαῦε τῶν παφλασμάσων. “ἴπι.8}}}5 
πιο ϊς8 νόρὰ οδϑὲ ΤΠ οπιρ οὔβονν αὔο σαύω 
ἕσερον, τυαύομαι δὲ ἐγώ. ΟἸοβεα. '᾿δοδά, 
τσαῦε, ὦ Διόνυσε, «ἧς κωπηλασίας. «σλη- 
σιώσον σὴν ναῦν σῷ λιμένι. ϑυρνὰ 180, 
ἀάδιι ἀἰϊχὶς Ομάτοι οἱ) 416 πὶ ἔπ ν 686- 

μαΐ, αὐἱ δαάθηι ἰὴ Θ᾽] 05515. ΘΧροϑίείο : 
τυλησίασον τὸ σκάφος σῷ λιμένι. 

ΠΕΣ Ὰ πο ἂν τ΄ - ς-. 
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ἔχκξαιν᾽, ἀπόδος τὸν ναῦλον. 470 

ἔχε δὴ τω ᾿βολώ. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣΞ, ΞἘΑΝΘΙΑΣ, ΧΟΡΟΣ ΜΥΣΤΩΝ. 

Ξ 4 "δ᾿ βαστᾷ ’ Φ ͵ 
Δι. Ὁ ΖΞανϑίας, τοῦ ΞΞξανϑίας; ἦ Ξανϑίας ; 
᾿-παα 3. ,ρῸ : 
ἊΣ ΟΚ 9 ἑαυύυ. 

Δι. βάδιδε δεῦρο. 
βξειϑῖῖ φ. εν 

ἔξα. χαῖρ᾽, ὦ δέσποτα. 

Δι. τί ἐςι τἀνταυδοῖ; 
᾿ αὶ ΖξΞα. : σκότος καὶ βόρβορος. 

φ᾿ κὴ ’ Δι. κατεῖδες οὖν πσου τοὺς πτατραλοίας αὐτόσι, 
Ἃ ς.:« ὦ 

καὶ τοὺς ἐπιόρκους, οὃς ἔλεγεν ἡμῖν : 
βππαῷ Ἁ 3 5 

ΞΞα. σὺ δ᾽ οὔ: 
Ἂ δ" φ 59) Ν ’ . Δι. νὴ τὸν Τ]οσειδώ ἴγωγε, καὶ νυνί γ᾽ δρῶ. 

’ ᾿᾿ 

ἄγε δὴ, τί δρῶμεν ; 

ΖΞα. προϊέναι βέλτιστα νῶν, 
: “ ε ’ ΘΈΤΝ, “ Ἁ Ἷ 
ὡς οὗτος ὃ τόπος ἐςὶν, οὗ τὰ “ηρία 

δ » 35 5) 4 .9 τω 

τὰ δείν᾽ Ἐφασκ᾽ ἐκεῖνος. 
ς 9 [4 ΛΥ͂Ὰ ὡς οἰμώξεται. 

᾿ 3 7 [. ἡλαζονεύε", ἵνα φΦοδηϑ εἴην ἐγὼ, 280 
ΟῚ ’ ,ὔ 9 

εἰδώς με μᾶχιμον ὄντα, Φιλοτιμούμινος. 
οὐδὲν γὰρ οὕτω γαῦρον ἔσϑ᾽, ὡς Ἡρακλῆς. 
3 Ἃ δέ 3 3 ’ ΕΝ 3 ᾿- ἐγὼ δέ γ᾽ εὐξαίμην ἂν ἐντυχεῖν τινι; 

΄“Φ 937 φ᾿ .-“ 

λαθεῖν τ᾽ ἀγώνισμ᾽ ἄξιόν τι τῆς ὁδοῦ. 
ΓΕ ΙΝ γ Δ , 
ΞΞα, νὴ τὸν Δία καὶ μὴν αἰσ)γάνομαι ψόφου τινός. 
Δι. ποῦ, ποῦ στιν; 

ΖΞα. ὄπισϑεν. 

271. ἡΞξανϑίας : ΟἸ]οββᾶ : ὄντως ὑπώρ- 286. ποῦ, ποῦ σαιν: Ὅσισθον. 516 τεο- 

χει ὃ Ξξανϑίας, ὃν δρῶ : 16 πιθιβ οἱ Β. ἴω πιθιιῦγ. νϑύθαμ, ο- 
272. ἰαῦ. (ΟἹ. μίμημα τοῦ συριγμοῦ. ΠῚ 155115) οδί, Αβοβὶ οϊδηι ἴῃ (, δ δἷπθ 

276. νυνί γ᾽ ὁρῶ, Τᾶοο ἀϊοϊξ δὰ 5ρθος- Μιΐαίι, βἷο, ποῦ, ποῦ ς- ξόπισϑεν. Ψα]5Ὸ 

ἰαΐονος9 88 οοῃγοχίθῃϑ. ἱπιιο α]μ 6 ποῦ, α’οῦ σφ᾽ , ὄπισθεν. ΟὉ- 



τσοῖὸν τι; 

ὡραιοτάτη ἤ. 

Θ᾿ δ ’ 
απαν τὸ τὐροσῶτον. 

σάφ᾽ ἴσϑι. 
“4ἉΖἭἪἌοω 59 

ΒΟΥΨΕΒ Ψ6]1πὶ ΘΟΙΏΪ60 56 ΠΔΙΟ γοϑπιιϑία- 
ἴδ πὶ 5:8 06 σΟΠΟΊΠ]ΔΓ6 ἃπαρεβϑίμμ ἴῃ ρϑτΓῖ- 
18 Ἰοοἶβ, 48], 5] ἴῃ ἐτασΐοο βϑπδιῖο οῦ- 

οπγγαῖ, ΟΥἸΠ1615 4] 5 απὶ ηδιιβθαιη πη0- 
γεί, 

490, ποτὲ μὲν-τογοσὲ δὲ γυνή. 516 
ἸηΘτ. Ὰ]ΡῸ τοτὲ μὸὲν--σοσὲ δ᾽ αὖ. ἴπ 
Ο. ποτὲ μὲν---“οτὲ δ᾽ αὖ. 

Οοά. «οτὲ μὲν---φοτὲ δ᾽ αὖ γυνή, 
298, "Ἑμπουσα φοίνυν γ᾽ ἔσσι. ΜΙΕ]118 

ἴῃ Ο. σοΐνυν ἐστί. Οἰηΐἶδβθα ᾿πῈ{1}} ρανι]- 
ου18. 146 ᾿ηΐγα δα ν. 521. 

Τιθοίε οοά. σοΐνυν ἐστί, 1ῃ βΒεηαπθηί!- 
Ἀθκὰ5 ᾿πίθυ]οα 64] ν᾽ 065 ρΘ ΒΟ β ἀν 585 
ῬΙδπθ αἱ πὶ τηθ0 ἰθχίι, ὕεγθα σάφ᾽ ἴσϑι 
Χαμίμῖο σοπέϊηπαία. ΓΙαυϊάο 5ογὶρίιμπι 

καλεῖς --ακατερεῖς. 

294. καὶ σκέλος χαλκοῦν ἔχει ; Ῥειδο- 
πᾶλιπι ἀἰδεϊποιϊοποπι ΘΧΠΙΡ αὶ αυῷ εϑέ 

ἦπ τ] ΘΓ. ἢἾδ] αφαοὰ νϑῦβιι ΔὈἢἶπο 56- 

σπότης. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ. 

ἐξόπισϑηε νῦν ἴϑι. 
ἀλλ᾽ ἔστιν ἐν τῷ τορόσϑε. 

τορόσϑε νῦν ἴ)ι. 

καὶ μὴν ὁρῶ, νὴ τὸν Δία, Ὑοϑ μέγα. 

δεινόν. παντοδαπὸν οὖν γίγνεται" 
ποτὲ μὲ γε βοῦς, νυνὶ δ᾽ ὀρεὺς, «ποτὲ δὲ γυνὴ 4290. 

ο 39 “31, 3:0. 9 3.ϑ ἃ "») 
τοῦ στι: ᾧὧξέρ ἐπ᾿ αὐτὴν ἴω. 

» εν ’ 

ἀλλ᾽ οὐκέτ᾽ αὖ γυνή ᾽στιν, ἀλλ᾽ ἤδη κύων. 
57 “ ν 9 5 : Εμπουσα τοίνυν γ᾽ ἔστι. 

ἃ “ ’ 

τυρὶ γοῦν λαμπεται. 

καὶ σκέλος χαλκοῦν ἔχει ; 

νὴ τὸν [Ποσειδώ, καὶ βολίτινον ϑάτερον" 

ἂν τραποίμην ; 
ποῖ δ᾽ ἐγώ; 

ι- ἱερεῦ, διαφύλαξόν μ’᾽, ἵν᾽ ὦ σοι ξυμπότης. 

οαπᾶο νεῦρα σάφ᾽ ἴσθι, αἰ 1η 1115 Βαο- 
οἷο ἐγ θαππίαϊ, Χαηίπ σοπίϊπαδν!, 

τηδηϊζεϑίς βοηίθπίϊς ἀπο. Ῥοβίηπδπι 
ΡΓΪΠΙΟ βιιβρι δίῃ οϑέ Βδοσ 5 Βρθοῖγα, 
ΘΟ} 8. πηθιηϊηοταί Χϑπίῃη5, ΕἸπρυϑδιη 
6556, οἵ ἷἰς φυφοάδηι Δ 4141 5ιιβρί οἱ Ομ 
111 ἀαρθπάε Ἰάοπθα, 4πὸ Θεγοῦ ἢαΐ, 
6Χ ποίϊβ 1115 Ιᾶγνῶ 515:}15 ραγοοηῃΐδίῃγ, 
πιιπι Ογιι8 φγϑιπὶ ᾿αδοαὶ : ουἷἱ τεβροπάεί 
[τα] 5 : ἥΐα πιεϊιετ οἶς, οἱ αἰζογιηι, αϑἴπῖ- 

πιιπι ; σογΐο ἴιος δοῖα8. ΝΘΙηΟ δυὶΐ, ΟΡ ΠΟΙ") 
4αΐ Πα 06 Π5 ποη ἃσποβοδί 516 π}0} 10 τπη6- 
1115 αιᾶπὶ να]ρῸ ἀἰν᾽βα8. 6588 Ιοααθπαϊ 

γ]1668. 
ΦΟΥ͂, ἱερεῦ, διαφύλαξόν μ', ἵν' ὦ σοι ξυμ- 

Ἐδοίθ ᾿ὰπο νούβαπὶ ᾿πίθγργθ- 
ἰδηΐαν γαΐθγεβ οὐ], 40} 8. Ἰηΐθν 
ἀταπιδίϊβ 7185. Ρδιβοπᾶβ. ΠῸπ πιᾶρ'8 

δοσθηβεθαίιν ϑασενᾶοβ, 4πᾶπι πιριιδα. 
Ηϊβιτῖο φαὶ Βασροθααν ἀρεραΐ, ἔπιπο νει- 

᾿. 
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ἀπολουμιεϑ᾽, ὦ ἵναξ ἩἫράκλεις. 
οὗ μὴ ἀρ μ᾽, 

ὦ "νϑρωφ᾽ ̓  ἱκετεύω, μηδὲ κατερεῖς τοὔνομα. 

π΄" τοίνυν. 

51 πὶ ῬΓΟδγαη8 δὰ ΓΛ ΘΓῚ βαθεγαἀοίθηι 
56 οοπνεσίεθαί, οαἱ ο ἀρ" Π1 {8115 ρυθοτο- 
σαϊνδηι ἴπ ΤΙ Ρ ΘΓ απ 66] 6 γα. 1088 
56465 δεδῦ ἴῃ ἐπ θδί 1 ΙΟ60 τη ΧΊΠπ]6 60Π- 
Βρίσαο : Δ} υἀτέαι ααΐδμι δα τηογθι 58- 
ῬΘΙΒΕ ]οβογαιι ΠΟΙΆ ΪΏ πὶ Α11]2) 51 1 58 Π|- 
τηᾶϑ δά ποαπέπ ΔΠρ τ 51185, Δ Βαοο νι ἀοίεβ 

οοπίαρτ απέ, αὐ δου τη ρτθοῖθιι5 5ο σαι 
. Ἰηουέα πο. Αἵ {Πυγάγῖτ5. 814 1115 4 α 1 
αὐ θε γαία5. Γαϊββοῖ ἰδία δ ϑασονάοίειη 

ἀϊοὶ οὐ}5 ρατγίθβ πὶ ἔΆθα]α δββθηΐ, πο- 
1α1Ὲὸ οαπὶ ἴῃ βοθηᾶ ἰδηατδπ, Β10106 1 
βίαγθ, Π1Π1} ρτοϊοηπδηίθιῃ, δα π6 νουθᾶ 

γι θυ ἀπολούμε᾽. ὦ "ναξ "Ἡράκλεις εἴ 

Διόνυσε φοίνυν, 4: ΘΧ διιοίοναία ΠΘΡῚ] 
οοά, Β, οἵ πιϑὶ Χδῃΐηε τ ϑ πὶ, ἤἴη 
ΠΙΘΠἾ Γ. οὐ!ὰπι ροβίοτίοσα σϑῦθᾶ ἴδιμι]ο 
τῖθυία, ρυῖοτα ἰαπέαπι ϑΔοο οἱ, 6} 5 
Ρδβοπᾶ πέγίβαθ ργῆχα δδί τη ΟἹ. 58- 
ΘΟ ΔΟ15 ρΘΥβοπϑιη 18π| 5ιι5ἐι]ογαΐ Ζᾶ- 
πθίϊα5, Ο.}115 πη δα οπο αἰτᾶᾳαθ ῥῆσις 
[άπια]ο ὑγ αΐα, αὐ ἰπ ποϑβένα. 

298. οὐ μὴ καλεῖς -τ---οὐδὲ κατερεῖς. ΝᾺ]- 

δῸ καλῆς οἱ κατερῆς, απο, ρᾷ66 ἀϊσδπη 
Ῥτγοίΐεβδβοσαιθ αὐοίᾳηοί 5πηὲ ΟΙΠἾ 11. 

ΒΟ]ΘΟΙΠῚ 65ΐ, ἢ60 ἃ ροδίθε ΤηΔΠΠ1 6556 

Ῥοίεβί, 146 ποῖ. δἀ 1,γ5. 704. Οὐοάοχ 
πιο οἱ Ο. Πα α 140 δὲ ἀ ἰβϊ π6 115 4 ἀπίῃ πὴ 
Ροΐεβέ ομβανδοίθγ θα μΒαθοπί χαλεῖς εἴ 
κατερεῖς, ἴῃ τηϑ τ. οἱ πη Β. καλῆς οἵ 
καωπτερεῖφ. ΘΟΙ]ἸΘ οἱ ΠΠΌ γα ΥΙΟ5 ἔπγραν! ΑΥ- 
τιοὰ πιτ αΥἹ Τοτηὰ καλεῖς, ᾳαοά νο θα τη 
αὐὰπὶ ΡΥ ΦΒΘη 15. 6556 οὐ ἀδγθηΐ ἐθη)ρο- 

τἷβ, 11π4, ρτὸ θὰ αὰᾶ δυαῃμὶ ρυωοὶ βεγ- 
ΙΠΟΠἾἶ5 ΡΟΥ αν, 1ῃ 5110] ποῖ ]γ πὶ ἔγϑη- 
βία] ΘΓ πῇ πη π|π|. ἘλΔΙΙ ΟΠ οι [αἰ γογα]η 
Ἰδίογα πη σομγδοίογ πη), 4πᾶπη ὈιΘ νυ] οι" 
Δα ΠΠρῚ δα ν. 20), ρίεπα δα ρ]ιοανὶ Πᾶνν- 
6515 Ρ. 79. 5664. Μ156611, ΟΥιι. καλῶ 

οἱ καλοῦμαι Γὰαΐατα ἃριιὰ Οὐπιϊο τη 5860 68 
οσουγγαηί, ΝᾺ, 1001. 

900 

τοῦτό γ᾽ ἔξ ἜΝ ϑατέρου. 

σοῖς Ἱπποκράσους υἱέσιν εἴξεις, καί σε 

κωλοῦσι βλιποράμοαν, 
Ὁ] τ ἀἸοα]6 παραίαν ϑ6Β01188.68. ΟΠ ον 

ν. 632, 1221. Λοδδιπ. 968. 
ἣν δ᾽ ἀπολιγαίΐνῃ, τοὺς ἀγορανόμους καλῶ. 

Αν. 849. 
ἐγὼ δ᾽, ἵνα ϑύσω τοῖσι καινοῖσιν Θεοῖς, 

σὸν ἱερέα τοέμιψοντα τὴν τσομιπὴν καλῶ. 
Τη εαάδπι ἔαυα]α ν. 1052. ἀπολῶ ἔαπίπ- 

ται δϑΐ, αἱ καλῶ, 1014. ν. 5864. διωσκεδῶ 
ξαΐϊασιια αὐ ἐλῶ, ἀδ 4πὸ ἃρεθδπι δα ν. 
φρῷ. Μεηδπάον 1ἢ Ἐτδριη. ἃ Βεμί]θῖο 

γραία δοπϑβίϊαϊο ". 29. 
ἐμοὶ τταράστα" τὴν ϑύραν κόψας ἐγὼ 

καλῶ τιν αὐτῶν. : 
70. ΟἸ τίσις, ποπῖο ἰδπι ΒΘ πιο 8. ΑἰΕ1οἱ 

αυδαι πιδίγογι τη ρου επ5, σου : ριιίδαία͵ 

ἦαπιια, ερὸ συοοο αἰΐφιιεηι ἱϊίογιιηι. ἴπημιο 

66Ὸ πυοσαῦο. 
800.. τοῦτό γ᾽ ̓ 8᾽ ἧστον ϑατέρου. 8516 

πιοτιδ τ. οἱ Ο, Ὑυ]ρο τοῦτο δέ γ᾽ ἧπτον. 
ΝΝοπίγϑιη ᾿ϑοίϊοπθπι ἃ πο5010 Θ18π| ΒΟ Πο- 
1ἰαϑέθβ 80 Α]άο δάϊίιβ, δα} 08 αὖ ορθυὶβ 
Ἰονὶβ δοιηπηΐβθιβ [1 δεν, τοῦτο γ᾽ 

3σ9᾽ ἧτεον----ἀἜὈεθαπὶ ΘΧρυίπηθνθ ἔθ᾽. 
Νοχαζαμι [ἰεγᾶλιπὶ ἴγρ08 σϑ Ροβιία 5 

ζυ]: ρτὸ 3, συ}8 ρ΄ ΠΟΡΪΒ. ΘΙΤΟΓῈ8. ἴῃ 
σιφοῖβ 110 115. ταῦ 1 οὈβθγνδπίαι: 4πο- 
οἶτοᾶ ΗΕΙΤΖΙΟ ποδί ἃ οίοΥ [τ], αἱ ἰγ- 
ΡΟ5 πθχᾶβ ππὸ Διοία ΠἸΠΘτἃ5 ΘΧ ρυϊ μι 6ῃ- 
(68 6Χ οἤϊοῖπᾶ 58 ρΡγΟυσαπιὶ 6] πᾶ γαί, 

Ἧδς οοοαδβίοπο ρτθοδ Θυ αἀΠΠ] 015 βία ]- 
ὁ505 Ἰῃοπθ 0 ΠΪ}}] ἔθγα βιι 8141} 6 56 Πο- 
Ἰ15115 δα διοίοταπη. δι απ ἀδί] Ομ 6 Οᾶ- 
Ρἰθπάυπι 6886, πἰβδὶ ΡΥ ΠΟ ρ685. ΘΟΥ ΠῚ 
σοηβα]δηΐι δα  ἴοπε8, αα]θῖ15 πὶ 5015 
Ἰβοίϊοπθβ ἃ γνϑίθυϊθιιβ οὐ 1015. Θποία 88 
ἢ 46] Ποὺ γαριϑβθηίαπίιν, 4188 ἴπ 8115 

οἀΠἸοπῖ 5 γ6] ἐγ ρου οίαγαπι Τρ γα, 

γ6] ρτγανβ δά! ον απι ΘοΥ ΘΟ ΟΠ] 0115 Ρ]6- 
γαμλαπ6 ΟΡ] Θγαίο βιπί. ἘΧΘΙΙρΙο εἰΐ 



, δ ΦΣ 97 τί δ᾽ ἔστι; 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ἴϑ᾽, ἥπερ ἔρχει" δεῦῤο, δεῦρ᾽, ὦ δέσποτα. 

άρῥει" ὥάντ' ἀγα)ὰ πεπράγαμεν. 
ἔξεστι δ᾽, ὥσπερ Ἡγέλοχος, ἡμῖν λέγειν" 

ΕΚ ΚΥΜΑΤΩΝ ΓᾺΡ ΑΥ̓ΘΙΣ ΑΥ̓ΤΑΛΗ͂Ν 

ΟΡΩ. 
ἡμπουσα φρούδη. 

ΠῚ 
Ξξα.- 

ΑἸ ἀϊημὰ φοαϊεῖο ᾿η Τδχία δχ- 
ὨΪθοΣ σοῦσο δέ γ᾽ ἧστον ϑατίρου : ἴπ 
ΘΟΠΟἾ 115 τοῦτο γ᾽ ἔσϑ᾽ ἥξεὸν θατέρου. Τῃ 

βδοι πα ΒΟ ΠΟ] οὐαὶ ΘΠ 106 ῬΟΥ ΡΙΗ]. 
δυπίδηι Ἰερίίυν σοῦφό κ᾽ ἔσϑ᾽ ἧτσον ϑ6- 
φέρου, 40: τπϑηᾶα ΡΘΓ Δ] ]αιοῖῦ 4]185 ρτοὸ- 
Ραραΐα ἔυϊ, ἀπε ἰαπάθπι ἃποὶοτῖβ 
γοῦθα ἴῃ 56} 0}115 Γδίογπηαία Γπϑιὰαπί δά 
δάπι Ἰδοἰ!οη 6, αἰὐθ ἢ ταχέα Ο ἸΠ6 θέ : 
τα αἱ 5ἱ 48 μεδέω ΒΟ ΒΟ ἴα Ἰεραΐ ἴπ βἀΐ- 
ἙΙοἢ 6 ἹΚυκίετῖ, πᾺ}1ὰ οαυθα 511, δὰν οἵ 

οὐοιδίαν βαβρβίοϊο, γϑίθγθπὴ ΟΥ ΕἸ α πὶ 
ἀϊνεγβαμ Ἰδοϊϊοποπὶ Ὁ οσυ]οβ ΠΑΡ 1586 
εἴ Θποίδ556., 

801. 8, ἢ ἧπερ ἴρχει, Τῃ Ὁ. 29 οἵπερ 
ἔρχῃ. 7 Ὦ. 9 ἧσπερ ἔχῇ, οὐτῃ ΕΝ 

καϑὰ δύνῃ, Τῃ Τιγ9. 854. 79᾽ ὀρθὴν, ἥνπερ 
ἔρχει, φὴν ὁδόν. 

802. τσἄντ᾽ ἀγαθὰ τοεπράγαμεν. Βῖο 

γϑοίο Ο. φυοὰ 6 αξ, Ἰήγπιὸ δἰ πα 10 
δάξερυ]δηΐε δοάϊσθ, γοροόπογ ἀθρεθαΐ 
Ἰζυβίοτ5, ααύπι συϊράϊὰ ἸΘοιἴο τσάντα 
φἀγαϑὰ τηδη][ἐ5ΐ8 1406 Ἰπε γι ἢ ρ 655 π|- 
ἀεί. ὝΑΟἸοβθα δὰ πεπράγαμεν, ἐπάθομεν, 
-σαντ᾽ ἀγαθὰ «τσράττειν, διθηπιθ ἔείϊοοπη 
6486 5] ρ΄ πἰῆοαί. Αν. 1706. 

ὦ πάντ᾽ ἀγαθὰ τοράτφοντες, ὦ μείζω 
' λόγου. 

1014. 800. εἶτ᾽ ἐξ οὐδένος μεγάλα πράττει, 

Ὠϊα Ἰοσα8. 

ὕπυπι ᾿ἰδίυπη γΘΙΌΙ τυρώσσειν 56 δι. σὸν 
«ἄσχειν }ΠΠπδέτα 1: Καὶ ἀβίοτα δά ΡΙ αν. 
841. χρηστόν τι πράφτων, αἰνὶ ᾿ϊδδὲ ἀά- 
τποάαπι ἔτεα ύθηβ δὲ Π}}}}} ἤθη ρ,ῶοο 
ΒΟΥ ρου! ἔδμ"]Π18115,. ᾿π θυ ργθίθϑ ἴδ θῃ 
806 {ε6 111. Αραυᾶ Τιιοϊδηαπι ἴῃ Αρο- 
Ἰορία ῥῖὸ ππῤγοϑᾶθ οομα οῖϊα Ρ. 798. 

κατόμιοσον. 

νὴ τὸν Δία. 
͵ 

καὶ δὴ φημί σοι μηδένα μηδὲν ἀμισϑὶ σ’διεῖγ" 

οὐδ᾽ ἂν τοὺς τὰ μέγιστα πράσεοντας εἴποις, 

ὅπου μηδὲ βασιλεὺς αὐτὸς ἄμισϑός ἰσφιν: 

1Τη816 νϑυθπν : πθφι ἔν πιϊ]ιὶ 605 ἸΟΠ 68. 

φιιὲ γτ65 πιαχῖπιαϑ ρεγιηῖ. ϑΘη585 6βϑί :. πό- 
φιι6 ἔπι οἴϊαπι 608 ἀϊοθγε ροδ518, φιιῖ ϑιυηιηιῖβ8 

φοϊἰοπὲ ορὶδιιδϑ. ἴπνϑῦϑὰ ταϊϊοπα τυάσχειν 
τ ΔΑΝ ἐν ΡΙῸ πράφσειν, αὖ 11} ΓΟΥ ΠῚ - 

1ὰ τί γὰρ ττάϑω; φιϊά δπῖπι αραπι ἢ δ 
ἢπ8 τἀ ΤῸ; 884. 

804. ἐκ κυμάτων γὰρ αὖϑις αὖ γαλῆν 

δρῶ. εῖβιιβ εβδὲ εχ Επηρ. Οἵ, 281, 
Ὁ] ΟΥεβίθβ απ πὶ 6 ἔάγογε 84 88 γϑάϊγα 
ἸποΙρ!ΐ, αἱ : 

ἐκ κυμάτων γὰρ αὖϑις αὖ γαλῆν ὁρῶ. 

Οὖἱ Οτεβίθιῃ ἄρ θαὶ ΠΘρ 6] ἢ 8, απ πη 

γαληνα ὅρω Ῥτοπιπίϊαγα ἀθθυϊδβαί, βεά 
ἰτα τἀρίϊη, αὖ α] εἰπὶα νο0 8115 'π γαληνὰ 
Ροιοϊρεγοίυ  αυ!άοη Δ ἀ ΠΟ τ πὴ Δ 1} 10 118. 
Π.]18 πὶ ἰδ θη 56 Π8}}} Παπη6γ5 δά άοτοί 
ἸηοΘηΐα πη, 4188 ΤᾺΓῸ νιάδίιν ἔι1558 
{ραροο5 ὕ δι. ργο πα 8 Π4], ἢ ἀ}1 6]}- 
88 σοοα}} γ6] ἀρ .ΠΟΠπρῸ : 1116 5ῖν ες ἀϑῆ- 
οἰδηΐο βρίτῖτα, εἶν ποβοῖο 4010 8110 οᾶϑιι 
ῬγΓὀπαπίαν! γαλῆν δρῶ, ππἀθ δρθοίαΐο- 
65 1π|6]ΠΠ|ρϑτ6 ἀθθαθυπηΐ θάμ ἡμιϑίείαπι 
οἱάογε. ὑφ ΤῸ5. 121|}}}5 Πὰς οἰ 5 
οὐπηὶςῖβ Τὰσδθίθ Ἰοοαπαϊ οσοαβιοῆθῃι 48- 
αἰ. ΨΊ46 υἱταβαυδ ροδίε ΘΠ ο] βία 5 
οἵ ΜαικΙαμάαη δὰ Ἐπτῖρ. ϑυρρ!. 901. 
Ῥεγρθγδμι δαΐδηη νυ]ρῸ Ἔχουβαι γαλήν᾽ 
δρῶ, 4 ταῦθ ρου Ἰοουβ. Χαμ ῃ]ὰβ 
ἴῃ ἀοίϊοπα ἔα θ 0}: Ρτοπαμ ρα υἱ ἢε- 
δΘοομιι5. γαλῆν δρῶ. 

804, Ὀϊν᾽ βίαι 611πὶ ἴπ 4υϊδυπάδηι 11- 
Ὁγῖβ Ἰερουδίιν ἥ γέλοχος, απᾶάθ Ἰπαρίῃ5 



ΟΒΑΤΡΑΧΟΙ. 

καῦσις κατόμοσον. 

νὴ Δία. 

οἴμοι τάλας, ὡς ὠχρίασ᾽, αὐτὴν Ἰδών" 

ὁδὶ δὲ δείσας ὑπερεπυῤῥίασέ μου. 
3 ἤ Ν ᾿ Ν ’ 

οἵ μοι πόϑεν μοι τὰ κακὰ ταυτὶ προσέπεσε ; 
ἤ ’ “ ͵ 

τίν᾽ αἰτιάσομαι ϑεῶν μ᾽ ἀπολλύναι; 5610 

ΔΙΘΕΡΑ ΔΙΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΝ, ἢ ΧΡΟΝΟΥῚ 
ΠΟΔΑᾺ; 

(αὐλεῖ τις ἔνδον.) 
οὗτος. 

’ 

τί ἐστιν; 

ϑ φώ .- 

αὐλὼν τὩνοῆς. 

᾽ 

οὗ κατήκουσας : 
Υ͂ 

τινος : 

ἔγωγε; καὶ δᾷδων γ᾽ ἐμὲ 
4 ᾽ 

αὕρα τις εἰσέπνευσε μυστικωτατΊ. 

ΠΕΒΟΙΟ 418 τοι 5. ΤΠ] Ὡ]1ΘΓῈ πὶ Θ0Π1- 

τηθηΐς δϑί, οαΐ ποιηθη Τ λόχῳ {1556 
ἐν ἀ1ά 1, Τηϊογργοἰα!!οπθῖη 118 π|, 4188 ἴῃ 

501101115 ΠΙΔΡΡΊΩΪ σοάϊοῖς Δάσουρ 5 οχ- 

βίαϊ, τπηουϊο ἀογϊἀοί ΘΟ ο] αϑίθς δαϊία5. 

806. Ηΐς νϑιβαβ ἴῃ Β, Ὁ. δ ἴπ οοά, 
ΟἸΏ155118. 

807. ὡς ὠχρίασ᾽ 51. θ6η6 Καὶ υβίθυιϑβ ἴῃ 
ποίϊς. 6 οοά. γαΐί. Ναὶ, αὖ νυ]ρο, ὠχρί- 
ωὡσ΄--Ὗ, 566. 91058381 δ( ὑπερεπυῤῥίασε, 
ἐξεκαύϑη κατὰ τὸ τσρόσωπον. ᾽ 

ὡς ὠχρίασ'. ϑιῖς τοοίρ 604, πί ὁ γ- 

ἰρ. Καὶ πἀβίθγιι5 δα! 9. 

5909. τὰ κακὰ ταυτί. ὕα]ρο ταυτὶ τὰ 
κακὰ, πιὰ νοστ οΟἸ]οοαίϊομ 6 ἀδοίν] 85 
Β6Π8 711} ἀγα οσοι ρας 564 61 : 14 ΠΟΠ 

Δηϊπηδἀνογίθγαηΐ θάϊτονθ5, 8104] νο- 
665 ᾿ηνογ Ιβϑθηΐ, Θιεῖ5. πἰἷς οο44. οοπ- 

ΒΘΠΏΒ1ΠῚ Τα ΕἾ ἢ 31 α1||5. ἰάθη δἰθο 

5110 6 ΓΒ.1{105118 511) ἃ Π] πητι πη οἱ ἀθίοαθο. 

Τὴ πιθιηθγ. οἱ Ος 15. 68: νοσιπ οὐο, 
απ ΘΧ ὨΙΡιι]. ) 

3811. Ἦππο γογβθαμι ΒΆσΟΠΟ τοϑοία 
ΘοὨΙαδηΐ ἔγο5 οοἀά, ϑοίας Ο΄. πὲ 1π|- 
ΡΙΘ551, δια πὶ ΧΘΏ Π185 {1 11, 

912. Ῥειβοηᾶβ Ἰδέ ηχὶ δα ἐγῖμη 
οοα 4, ἥἀ6πι, 4] Χαμ δῖε ἐγ Ὶ θα πιπὶ, απθ 
ΡΕΓρογϑιη βαἀϊονοβ5 ἴῃ ΒΘΘΟΙ ἐγαηβία]6- 

ταηΐ ρᾶτίθβ, οἱ γἱ06 γοῖϑᾶς ΕἾΤΟΥ 1π46 
ΟΥ̓5. 6ϑΐ, αιοὰ ἴῃ αυϊθυβάδη) ΘΧΘπι- 

ΡΙατῖθυβ ν, 511, Χαμπίῃῖθ θα π5 ἴὰ- 
δε, αὐ τη ΟἉ, ἀπάθ. ρον θαίθ Γπουππΐ 
1π ΒΘ] ΘΠ {10 115 ΡΘΙΒΟΠ 8, ΝΠ] ΟΠ Π115 

ἴῃ Ο. δηΐθ οὗτος ρυῆχα ΧΑΠΙ 1: βοῖ- 
Β0η8 418 ΡΔΥΘΡΙρ ρθη αὐλεῖ τις ἔνδον 
1ΠΠΡ ΓΙ 118. 1Π γΘΓΒΌΤΠῊ 56 γῖ 8 Βαυ  ρ511, ἴδῃ - 
απ81 5] ψουθα 1116 ρᾶγ5 [18 δββϑηΐ, 
εὐ αν Δοΐογϑβ ἃ] πὸ Ῥτοίεστγὶ 46 556 πῇ, 
4υ Βδοο]ο {νι : 5θαπθια δι πὶ 
ΡΘΙΒΟΠΪΒ5 516 αἰ ν]ϑ] : 

Ξανθίας. 
οὗτος, σἰ ἐστιν : 

Διόνυσος. 

οὗ κατήκουσας; 
Ε 



94 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ἀλλ᾽ ἠρέμα τττήξαντες ἀκροασώμεϑα. 
Χο. ἽἼ 9 Ὁ 

ακχ.), ὦ ἰακχε. 

Ἴακχ᾽, ὦ Ἴακχε. 
ΓΟ ῇ ᾿Ὃ 

τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ἐκεῖνο, δέσποϑ᾽. οἱ μεμυημένοι 

ἐνταῦγά που παίξουσιν, οὃς ἔῷραϑε νῶν. 
γὸ »“ Ν χ [ἡ Δ ’ ἄδουσι γοῦν τὸν ἤίακχον, ὥσπερ Διαγόρας. 

ξω 3, 

καἰμοὶ δοκοῦσιν. ἡσυχίαν τοίνυν ἀγειν 
3920 

βέλτιστον ἐστιν, ὡς ἂν εἰδῶμεν σαφῶς. 
Ἵ 3 -" Ἄ ’ 
οέχ 94 Ἢ ὧΟ ὑτιμῆτοις 

ἕδραις ἐν άδε ναίων' 

Ἴακχ᾽, ὦ Ἴακχε, 
ἔλῶὲ τόνδ᾽ ἀνὰ λειμῶνα χορεύσων, 

ε ’ 9 4 

ὅσίιους ἐς ϑιαόωτας, 

πολύκαρπον μὲν τινάσσων 
9 Ν᾽ ᾿ “ 7 
ἀμφὶ κρατὶ σῷ βρύοντα 

’ ’ 

στέφανον μύρτων" 390 

“ρασεῖ δ᾽ ἐγκατακρούων 
ποδὶ τὰν ἀκόλαστον 

Φιλοπαίγμιονα τιμὰν, 

χαρίτων πλεῖστον ἔχουσαν 

Ξανθίας. 
τίνος 

Διόνυσος. 
αὐλῶν “πνοῆς. 

Ξανϑίας. 
ἔγωγε, καὶ δάδων γέ με αὖρα γέ τις εἰ- 

᾿ σέπνευσε---- 
Νοὴ δαάδπι ἴμ ῥυἰπιαγἰβ δα τοι ιι5 
ΡΘΙΒΟΠΑΤΙ ΠΏ Ἃ ΙΝ] ΠΟἿ10, 4110 ἴῃ γθαθη- 

τον θὰ5 : 56α δαάϊποπιιπι ναγί οἰαΐθβ 0}Ρ6- 

ΤῈ ῬΥΘίΪ απ ΠῸΠ οβί δποίαγθ, πθὶ πι6- 
Ἰίοτᾷ δχ ἱπίθρυϊουῖβ 46] δοά! οἰ θὰ ρτο- 
ἔθυ 18. 

8315. ἠρίμω. 81. Β. Ὁ. Ψ]ρΟ ἠρεμεὶ, 
απ8 δάνουθ]]} ἔονπια π1}}}}0], ατιοά 5οἴδμην, 
οὐσαντῖ!, ΑἸοββὰ ἡσύχως. Μοπάοκβα ἴῃ Α. 
εἱ Ὁ. σπεύξαντες. ΟἸ]οΞθα ἴῃ Ο΄. συσεεί- 

λανφες ἑαυχούς, 

520. ἄδουσι γοῦν. ϑ΄16 τηϑηηθγ, Ψα]ρο 
ἄδουσιν οὖν. Ἰῃ Ο, ἄψουσι γοῦν. 

3521. σοίνυν ἄγειν. 5΄Ι«ὁ Α, Ὁ. Ψαυΐρο 

φοίνυν γ᾽ ἄγειν. ῬανΓΠοΠ] Δι ψεὲ ροβὺ σού- 
νυν Δ ἀἀἸτδ πη 5: ΡΊ551π|6 γα ρϑυῖαβ, 566 ἴδ γθ. 
τη ίπ πὶ ἢ 1 πη6 {11 6 Χ Ὁ] Εἰ πηδ πὰ 501} 81 
Ρτοάδαοίατη ἡθα αγ : ππ46 σοῃ ΠοΙα5 }}- 

Ῥνδγῖοβ 50} }  θαπὶ 1Π}|8πὶ Ὀγαν δ 6556 οσθ- 
ἀἰά 556. 564 [151 που πές σοίνυν Θοτὴν 
Ροβίτιιπι δβϑί δχ σϑὶ δὲ νυν: 06 8 ἴδῃ, 
τηοάο ρτοάποϊξαιτ, πι040 ΘοΥερίταΓ, 60 Υ-" 
τορίυιηηπθ ΘΟ] ΠΟ ὰ πὶ 68ῖ. Νδα Ρ1Ὸ 5ὶ- 
δ ΙΠοΔΙΙ ΟΠ 5. ἀ1ν ογβιαΐθ σαυΐατὶ αυδηι- 
ἰδΐοπι ραΐθϑ.: Π8Π1 528 0155 1η6 δρι ροῦ- 

185 ΒΘ ῃΪ608 νῦν ρτοάποίι πη Π1}1} Δ] ἃ 

γαϊοῖ ααᾶπὶ δή. ΑἸ1ΌῚ σοίνυν ΟΌΒΘΓΨΕΘ5 
ὉΠ τἰπια ρτοάποία β᾽π6 Δρροπάϊοθ ρδγ}- 
θα}: γε: ὧυὐ Ἰυΐτα 1694, ΤΊ εβη. 785. 
ϑαρτα γ. 999. εαϊ ἀθθυ} "Ερμπουσα σοί- 
νυν ἰστί. , 

821, φοίνυν ἄγειν. 816 οἰϊδπὶ ἷο οοὰ, 
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9ὅ 

ὉΡΕΙΑ ε Ἁ ΣΌΝ μέρος, ονὰν, ἱερὰν 
͵ ἐν, 

ὁσίοις μύσταις χορείαιν. 

ὦ πότνια πολυτίμητε Δήμητρος κόρη; 
ὡς ἡδύ μοινπροσέπνευσε χοιρείων κρεῶν. 

Δι. 

Χο. 

οὔκουν ἀτρέμ᾽ ἕξεις, ἥν τι καὶ χορδῆς λάθῃς. 

ἔγειρε φΦλουγέας λαμπά- 840 
δας ἐν χερσὶ γὰρ ἥκεις 

τινάσσων ἴακχε, 
νυκτέρου τελετῆς φωσφόρος ἀστήρ. 
φλογὶ φέγγεται δὲ λειμῶν' 
γόνυ ταλλεται γερόντων" 
ἀποσείονται δὲ λύπας, 

944. ᾧΦλογὶ φέγγεται δὲ λειμών. Ξ]16 
Β. Ὁ, Τὴ Α. Ὁ. φλογὶ φλέγεται [10 γτὰ- 
ΤΙΪ οὐ ο6. (Ἰοῦβα ἴῃ Ο, δὰ δ]ΐθγαιῃ 
γϑίογίαν, καταλάμπεται. ΜΠΪβθιεί πι6 
Κι αϑίθι! 56 ἰρβαπι ογαοἰϑ [185 404 ὕο- 
ἢᾶπὶ ᾿δο.οπ θὰ ἱππργἀδπβ ἴῃ Ἰοχία γ6- 
Παὰθν]ῖ, ϑΒΟΒο ἀβίοπι πηοάο ἰπ δοΠ81- 
1 ἢ αἸδθοῖ τηοίγὰ ἀθοϊαγᾶπίβπηι, 
1η 1611 χίβϑοι 1104 φλέγεται, ργθίεν- 
ἄδην ἀιοά Γπϊπὲβ ἀρίιπι 56 [6 ἢ {188 6ϑΐ, 
πηθέγ!οο γα 0] ρΙᾶπὸ αάνογϑαῦ!. ΒΊΩΙ 
Β1 81 σ ΙΒ 8. 5101 ΟΥΥΘΒ ρο ἀδ πίε ἰοηοἱ 
ἃ ἱπϊπούδ ἀἸπιδίγι, Εἰα 1π ἃ εἰβίγορἑιθ, οἱ 

, Υ͂, 827. τὲ ϑίγορμθ, απογζασι ἢ 6 αβΐ ἀϊ- 
ἤπδηϑιὸ: 

συ “- "πὶ ΄.-΄ἫἋ΄Ἂῃ -- « 

ὁσίους ες  ϑιασωτας 
υυ -.υ - ῳυἋῃᾳ - - 

ῴλογι φεγγε | ται δὲ λείμων. 

Ῥεΐοῦ ραγυβ ἰοπΐθιβ δϑὲ: δ]έεν ἀνακλώ- 
ομῆνος, ἴῃ ααὺ ΡΥΪπνθ ρ65 ἀπΐπα 6 ἴδιη- 
Ῥόγαιη εϑὲ ἰδηΐμιη, 5βοά ἰδ πι ρ0}15 ὉΠῚ118 
ἀείεοίυδ ἴῃ Βοη πθηίθ ρ6 46 σοπὶ ρα πϑϑίι, 
ἀυἱ βορίέδπι ὑθηνβοῦιην ὁδ, Ηδὸο δβὶ 
ταίο νογβίι ἀνωκλῳωμένου, αὐδτπ {Γ8 610 
Ἡδορπβιϊο Ρ. 40. αδὶ ἴῃ Θχθιῃρ! αι 
Ῥιοΐδγηΐαν ἰδιϊΪ Απαογθοηῦϊβ οἱ ϑδρ- 
Ῥατ5 γούβι 8. : 

δι -ἰὖ 2 Ὁ. ἐμ οἱ ἀπ ωΐ ὰ τ 
προσιδεξα [ μὴν οναρ, Ἀν [ προγενειῶ, 

υυ - .Ὥ - ν - - ωωυν 

ὥποὸμαν δα ἷ νέιν ψενδια᾽" οὐ ] γὰρ ἂν 

ὥλλη 

υυ - υ. ΞΉΡΟΣΝ πὰ υὕν υ - ἥν 

λυσιξ εἰ «΄ο ] νῶν γενοια᾽ 8 [ δαμα τῶνδε. 
ου Ὁ .ὐὖὐ- «- θϑω- ὐὑὺ 

πάρα δ᾽ ηυτε [ Τιυθοραῦδρον  καξεδὺν ε 
δίυ οἷ -ἰἢ 

[ ῥώτα Φευγῶν: 

ἀθ αἱτίπιο γοτδὶ νἱἀθηα5 Οὐν!  Πὰβ 
στεῖῖ. αμπΐ Ρ6 4560. ὅαπι βΘοΥ1θ88 “ 

υυ υυ π [ πρῆτο 

ῴλογι ῴλεγε [ «αιδε λείῥόων. 
αυδίποῦ ἰδ πῇ μα 6 ̓ 5 ἰδ ρογᾶ ἴῃ ρΥϊ- 

ὁτῖ ρ6 46, οἵ αιὰνὶβ ροί 5 α τη ν ΘΕῸ ΠῚ 

Ἰοπίσαι), 41 ΡΘΙῚ 80 δοηριὰΐξ, δὶ 
ααΐϑ ποἴγογιιη 1π|ρ 6. }{1|5 Τὰ Β α]ᾶτη Πδὴς 
Ροβί Κα πιβίδ ται εἀ 14 158εΐ, πο ἀπ 1556 8 

δα Καί, οοά. νϑϊουβΒ ΒΟ] θ᾽ ἤάδιῃ 
οἱ οχ Καίογι βϑηΐθηιἊα φλέγεται ἴῃ 
ἰοχίιπι Γθοῖρθύθ, ἀπᾶδ. τη ΔΟίΟΓΘ, ἴῃ 
Ρφύρδίσαπι" 6] 1οἰ δία 

Οοά. φέγγεται, οαπι 9]. καφιλάβονῥε- 
φάι, Νοίαία ἴῃ Ἰηδ νυ 0", νανὶα ᾿ἰθοίϊο αἰ ἰὴ 
Ἰη Θ Ὠἀο58πι 6886 οδίθπα! Πη118 : γρ. φλέγε- 

τῶν, ϑεαιπδηίοβ νϑύβιιθ 604, ΘΧΠΪ οί, 
τἰὖ 608 6614], ηἷ5] απο σιμῇφ ν, 849, 

μαθοὶ ρτὸ σιμᾶς. 

846. ἀποσείονται, 

γα Πρὸ ἀποσείεφωι. 
δῖ. θϑθιιθ 4,06. 
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χρονίων ἐτῶν, 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

Ἁ 3.3, ᾿Ὶ 

- αλαιοὺς Τ᾽ ἐνιαυτούς, 
΄“ Ἁ .ςῳ“ 

ἱερὰς ὑπὸ τιμᾶς. 

σὺ δὲ λαμπάδι φλέγων, 950ὺ 

ττροδάδην ἔξαγ᾽ ἐπ᾽ ἀνδηη- 
ρὸν ἔλειον δάπεδον, 

χοροποιὸν, μάκαρ, ἦδαν. 

Ἡμίχορος. 

εὐφημεῖν χρὴ, κἀξίστασϑαι τ ἡμετέροισι χοροῖσιν, 

ἡλὰ ἄπειρος τοιῶνδε λόγων, ἢ γνώμῃ μὴ κα αρεύει, 
ἢ γενναίων ὄργια Μουσῶν μήτ᾽ εἰδὲν μήτ᾽ ἐχόρευσ ε' 

μηδὲ ἹΚρατίνου τοῦ Ταυροφάγε γλώτίης βακχεῖ' ἐτελέσθη, 

ἦ βωμολόχοις ἔ ἔπεσιν χαίρει, μὴ ᾽ν καιῃ: τοῦτο ποοιοῦσιν" 

ἢ ςάσιν ἐχϑρὰν μὴ καταλύει, μηδ᾽ εὔκολός ἐστι πολίταις" 

ἀλλ᾽ ἀνεγείρει καὶ ῥιπίξει, περὶ ἰδίων ἐπιυμιῶν" 960 

ἢ τῆς πόλεως χειμαϑομένης ἄρχων καταδωροδοκεῖται" 

. 8547, Μειθν, χρόνους σ᾽, ἔσῶν παλαιὸς 
ἐνιαυτούς. Τῃ ναί. εἀΠ. χρονίων τ᾽ ἐπῶν 

παλαιοὺς ἐνιαυσοὺς, 4π8π| ᾿ΘοΙ ΟΠ 6ι ρτῶ- 
ἴεγαμί Β. εὐ Ὦ. 
λύπας χρονίων ἐτῶν, π'αλαιού; τ᾽ ἐνιαυτοὺς, 

ἐκαϊΐα ἰοπρίευ εἰαξῖ8, δοπλίοδηιιε αππος. Οἃ 
ἴῃ Ἰθϑύϊομβ Π1}}}] εβδέ φυοά οἤδη ἠδὲ, ϑϑπι- 
406 ρυφίδυεπάδηι οθηβ60, οἵ ἴῃ ἰθχίῃ 

ΤΘΡΟΠΟΠδπ), 60 πηδρ]5, 0 516 Ξοτὶρ- 

ἴπ5. νϑυβ] 6} 18 Δη{ΠΠΠ 6 ἴ]οὺ γαβροη ἀθδί, 
Τ ΘΙ 8 ΠΆ ΓΤ δὲ}61η ΘΟ ΟΠ 6 πὶ Ποη 84- 

πϊἐἰαΐ γαι10 πηοίγῖοα, ΒΙ ΠΟΙ πὶ ΥΘΓΒΊΠΙΠῚ 
ἢξθο βϑὲ ἀϊπηθηβίο : 

υὺυ - -- 

φεῴανους μὺυρ [ σῶν 

υυτυ 

χρονίων ς των. 
Ἰοηϊοὶ βυπί: ΡΥΪΟΓ ρυγ8,, Ροβίδυϊου 
ἀνακλώμενος : Ἰία τὰ τη] 6 ΠΘ66886 511 

οὐ Πάνγαβῖ0. Ποιηϊηὶ ἐσῶν 5.1 051] {6.6 
ἀτῶν. 

350, λαμπάδι φλέγων. Οοά. μαιιά ἀ6- 

ἴον 1π5 λαμπάσι. ς [ 

551. ἔξα γ᾽ ἐπ᾽ ἀνθηρόν---515 οο 44. οἴη- 
Η685 τιὖ Ἰορ πάη 6556 ποπιοιαί ΒΙ56- 

ἴᾳ5, Ψα]ρῸ ἱπορίϊξβίπιο ἔξαγε τνάνϑηρον. 
Α 

Ιη Οὐ. ἀποσείοντω, δὲ 

Ὅ]ο858 ἴπ ὁ04. ἀνθῶν τὐλῆρες. Μοχ χο- 
ρϑη!οιὸν ΘαἸτΙοπππὶ ἸΘοίΪοπθὰ Ἔχ Πἰ θ6ηΐ 

Β. εὐ Ὁ. Οεδίουϊ χαροποιόν. (Ε]ο888 ἱπ 
Ο. χαροποιὸν ἥξην λέγει ἢ τὴν αὐτοῦ «τοῦ 
Διονύσου ἡλικίαν τὴν τοὺς χοροὺς καϑιστῶ- 

σῶν, ἢ ποὺς χορεύοντας μύστας. 

955. ἢ γνώμῃ μὴ καθαρεύει. 516 γϑοοία 

Ο. υἱὐ ἴῃ ροβίονϊονε Ν᾽ ϑηθία εἴ δεχῖπμά8 

ἴπ πον]βϑιπηὰ Βαίανα οχουβαη. Ψ]ΡῸ 
Δὰά αἴΐουι πὶ ρον πδὲ ρ] 558 

ΗδΡοπΐ ἃπ- 
πα αρεύοι. 

ΘΟαΙοΙ5 πηοὶ χαϑαρός ἐστι. 

θη ΠΥ] ΟΠ 65 γνώρ(ῃ. Εἴ 5160 δ]15 οἰΐᾶ- 

απ ΓΘ ρΡΘΙ ἀρ Ῥιϊβοϊαπππι, Ρ]ηίαν- 

ἢ 5 νΕ1Ὸ ΟΡρ. Μοιϑ!]. ρ. 848. Ε. γλώσ- 

σῃ καθαρεύει ἸΘρῚζ, ὨΪΒ1 ΠΙΡΓΔΙΙΪ ΘΥΓΟΣ 
65. 

Οοά. ἤ γνώμην μὴ καϑαρεύοι. 
556. Τὰ δα]. ρυϊοι. μής᾽ ἴδε πω, μής". 

Ῥνανὰ εβί πθὸ Ἰδϑοίϊο. «{8π|Ὶ ρ]15 5616} 
ΟὈΒαΥναν ροδίϊσαπι [Οὐ πα πὶ ἤδον σοι ἷ- 
ΟἸΠῚ ΘΙ ΠΠΟΠΘΠ) ΔΥΘΙΒΕΓ. [Ι͂ἢ| π᾿ 6 ΠῚ ὉΓ, 
εβί μήτ᾽ οἷδε μήτ᾽ ---ΤἸὰὲ Ος, μήτ᾽ εἶδε μήτ᾽ 

---ἰβοίθ ἀρὰ Οεο]ίαπι Ῥυθ ΓΟ η 15. ̓. 
11. Οοά. Μ5. δχ θοῦ μήτ᾽ εἶδεν μήτ'--- 
αιοά Ἰιΐς τεροπὶ ἀεθυϊξ. “ 1π ῬΙυἱατο ὶ 

Ιοοο πιοάο οἷΐ. Ἰερ τιν μή φ᾽ ἦσε μήτ᾽---- 
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Ἃ δίδι ΄ δ ρ ν ἀςι ὀδηςφ ἢ τον, 
ἢ τοροδιδωσιν Φοουριον ἡ ναῦς. ἢ τ ἐπ, β 11 ἁποπεμπει 

᾿ , Υ ΄ 

ἐξ Αἰγίνης, Θωρυκίων ὧν, εἰκοστολόγος κοικοδαίμων, 
3 ’ ν “ Ν [4 δὲ, , 3. Δ ΤᾺ (ὃ ὲ 

ἀσηθόν τος καὶ λίνα, καὶ πείτ]οαν "7 μύρων εἰς Ἐπίδαυρον 

᾿ ) χρήμαϊα ταῖς τῶν ἀντιπάλων ναυσὶν παρέχειν τινὰ πείθει" 
, κοϊατιλᾷ τῶν “Ἑκαταίων, κυκλίοισι γε οίαιν ὑπᾷδων" 

ἢ τοὺς μισϑοὺς τῶν Ἐυρ]τον ῥήτωρ ὦν, εἶτ᾽ ἀποτρώγει, 

κωμιωδην εὶς ἐν ταῖς πτατρίοις τελεταῖς ταῖς τοῦ Διονύσου. 
3 .“ “ 9 “ “" ΝΥΝ δι 5.ὺ..5 φωΩ 

τἕτοις αὐδῶ, καῦθις ἀπαυδῶ, καὖθις τὸ τρίτον μιὰλ᾽ ἀπαυδῶ, 
ΕῚ ἤ ᾽ »φ. ς ᾿οὋ 9 93 ἾἯ [4 Ἁ 

ἐξίςασθαι μύςαισι χοροῖς" ὑμεῖς δ᾽ ἀνεϊείρέεϊε μολπὴν, 5370 

καὶ παννυχίδας τὰς ἡμετέρας, αἱ τῇδε πρέπουσιν ἑορτῇ... 

Ημ. χώρει δὴ νῦν πᾶς ἀνδρείως 
εἰς τοὺς εὐανϑ εἴς κόλπους 

τῶν κα’ ἽΛδου λειμώνων, ἐγκρούων 
καὶ σκώπτων καὶ παίϑων, 

Ν ’ 2 7 3 καὶ χλευάζων. ἠρίστευται ὃ 
ἐξαρκούντως. ἀλλ᾽ ἔμξα, 

χώπως αἴρῃς τὴν ΣΣώτειραν γενναίως 

862. ἢ τυροδίδωσιν φρούριον. Να]6 νὰ]- Ἰαῦα ἴπ ροδίονίουβ σοπιπιαίθ, Ὠ νυ βὲ8 
8Ὸ προδίδωσι. Ὑιάε 844 ΤΙ Ββεβπηορῇ. 450. βππηΐ σοάϊοιπὶ ᾿Θοίΐοη 65, 564 π1}}1]0 πη6- 

864. ἀσκώματα,. (ΑἸοββὰ δέρματα. ἸΙογ68: πηΐ66 γϑιᾶ δϑί δᾶ ἡΠ18Π| ΓΘΡΟΘΙ1- 

ψιάθ οι δυα πη ποβιγαίθια 46 ΜΠ] πλτι5 6 (1611111ὁ060 τηο40 οἰΐαΐο. 
πᾶν ]}} ρ. 139. 576. Ῥιΐοῦ, δά. παρε ἠρίσσησαι δ᾽ 

866. Ἰπηυϊέπν ΟἸπεβ᾽α5 ροδία ἀπ γ- ἐξωαρκούντως. Ῥγαπϑίιηι ὁϑ8ὲ Θηηι 5αἰϊ5. Θ16 
ΤΠ 1615, ΘΟ} 9. ΠΙΘΩΪ0 γουδ 159.-- γεγὶς Βεγρ]θιαβ. [Ϊπορία ββηΐθῃῖα. 

ὑσάδων. 816 501: πηϑ πη νη. [}ὼπ {1815 ἙἘροποπάιϊιη οθη5θ0 ἡρίσσευται, ἡποᾺ 

το] αἷς ὑπάδων ρεύροτᾶπι. Ὑ|46 ᾿ηΐτα ἴπ νϑιϑίοῃθ βθοιίαβ βπη. [ἢ Ο. βονῖρ- 
δἀ 874. ἴππι ἃ ρυῖπηα πηϑηπ ἠρήσεσαι; ΒΡ ΒΟΥ ρ- 

866. ὕπῴδων. Βοπᾶμπι μᾶηο ἰδοί ποῖα ἴᾳ δπηιθηἀαίϊίοπα ἠρίστησαι. 

ἜΧΕ Ιθοέ δέϊαιη 604, 578. χῴπως αἴρης. 51. Β. Θέ πη6118, ἴῃ 
867. Αργττγίπια. 1π|6]]1ρ11, ἀθ 410 410 ρἼ]0558, καὶ σκόπει ὅπως ὑψώσης. ἴῃ 

ΘΟ ΠΟΙ Ἰαβίθ5 δὰ Οοπο. 102. καὶ τὸν μισθὸν τηθηθι. χῴπως αἴροις. ἴῃ Ο. χὥπως αἵἴ- 

δὲ τῶν τοοιητῶν συνέτεωε. Ῥτοϊπάθδ ἰῇ ρες, (Ἰοββα σκόπει, ὅπως μεγαλύνεις. 

50 Π0110 84 ἔπη νΘ 811πὶ ρΓῸ ᾿Αρχίνονθ- Ῥγΐποορβ δα!ἴο οἱ ἃ118 νείθυθβ γῴσωρς 
Ροπΐ ἀοθεῖ ᾿Αγύῤῥιον, αἰρεῖς. ὅ808})0]. αἰρεῖς σὴν Σώσειραν. ὑψώ- 

569. Ῥοβϑίπιθ ᾿αχδίατῃ δϑί ἰπ οὐ θ9 σεις τοῖς ἐπαίνοις. ᾽ά65 Πασίμπατνο ᾿ϑοίϊο- 

110 υῖ5 ἰαῃν ΒΟΥ ρί15 ἀπ ᾿πι ρΓΘ5515 δὰ- 

705 νϑυβ5 πϑίγπι. δῖα γα]ρῸ Ἰδρ τα! : 
πούτοισιν ἀπαυδῶ, καῦϑις ἀπαυδῶ, καῦ- 

ϑις μάλ᾽ ἀπαυδῶ. 
ἀμφ] οὶ ν]το : ρυΐπιὸ αυΐα ροϑὲ αι γί αι 

Ρϑάριη οθβιιδ 68[, ἔπη ααϊὰ ἀθ6βί 8γ]- 

6 Π|, 6}15 σουγίϊονα νϑϑίϊρα ᾿ῃ. ΑἸΔ πὰ 
δρραγθπί. ϑοιιρβοναΐ ροδία ἀρεῖς ΙΠΟΓΘ 
5110. ΝΠ] δηΐπη, φυοα 5οῖδπι, ν θυ πὶ 

σα ὅπως 510] Ποία φιμοπιοάο, ἃ 511}- 
ΡΙ6580 νοῦθο σκόπει νΕ] 51π|1}1} ρθη 4θπίρ, 
4 1{8ν οοπϑίγαϊ! ααδμὶ ἴπ Ταΐατο Ἰμδοαίϊ- 
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᾿ τῇ Φωνῇ μολπάζων, 

ἢ τὴν χώραν σώζειν φήσ᾽ ἐς τὰς ὥρας, 
κἀν Θωρυκίων μὴ βούληται. 

᾿ Ἡ μέχορος. 
ἄγε νῦν ἑτέραν ὕμνων ἰδέαν, τὴν καρποφόρον βασίλειαν, 
Δήμητρα ϑεὰν, ἐπικοσμᾶδντες, ξαθέαις μολπαῖς κελαδεῖτε. 

Ημ. Δήμητερ ογνῶν ὀργίων 

ανασσα, συμπαραστάτει, 

380 

καὶ σῶξε τὸν σαυτῆς χορόν", 
καί μ᾽ ἀσφαλῶς πανήμερον 

παῖϊσαίΐ τε καὶ χορεῦσαι, 

καὶ τοολλὰ μὲν γέλοιά μ᾽ εἰ- 
πεῖν, πολλὰ δὲ σπουδαῖα, καὶ 

τῆς σῆς ἑορτῆς ἀξίως 

παίσαντα καὶ σκώψαντα, νι- 

390 

κήσαντα ταινιοῦσϑαι. 

Ηρ. ἄγ᾽ εἶα νῦν γε καὶ τὸν αὐραῖον ὃ εὸν 
τοαρακοαιλεῖτε δεῦρο 

ὠδαῖσι, τὸν ξυνέμπορον ᾿ ᾿ ἧς: 
δῷ φ ἴ τῆσδε τῆς χορείας. 

χά} , , « “ὦ 
απχε πσολυτιμήτε, μελος εορτὴς 

Οἵ ε Ἁ -“ ' 4 

ἥδιστον εὑρὼν, δεῦρο συνακολούν εἰ 

πρὸς τὴν “εὸν, καὶ δεῖξον, ὡς 
37 “ ε ἊΝ Ι͂ ἄνευ πόνου πολλην ὁδὸν περαίνεις. 

Ἴακχε φιλοχορευτὰ, συμπρόπεμπέ με 

Ηρ. 

400 

Ημ. 

ΟΥΒΙ5 Θο᾽ Θηϊ δ 8- γί αἰ ΔΓ, 2. δα) απο έϊνο, αὐ ΟὈ561- 
γάν! δὰ Τγ5. 289, 1805. ΤἬδβιη, 24, 

Τιοοῖι5 οἴαββίσιβ δϑὲ ἱπ ΠΤ γ5. ν᾿ 118, Ὁ] 
ἴῃ ἀυοθυὺβ σοὨ τ πΪἷβ γουβῖθ5 ὅσως ὉΪ8 

Ροϑιἑαπι ἀϊνοῦβθα σοηβίγ ΟΠ π6, ρτῸ ἀ1- 

γοιβᾶ δ σα ἤοαηα] ροίεβίαία : ῥτὶαβ γᾶ- 
16ὲ φιοπιοᾶο ; ἀϊίαγτιπι πὶ ἤπΆ}6: 

νῦν οὖν ὅπως ἁγνεύσετε, 

ὅπως ἂν αἱ γυναῖκες ἡμᾶς ἐν τόλει 
ξενίσωμεν. 

δα ὀχοίαῖϊ ς΄ Ἰοσοὺ νόσυϊα {υ] οἱ οη 0 

κ41Π|. 

τηδίγο ΠΟ β8}}18. 
Ραϑίοιβ. 8008 ᾿Ιδη 8 : 

χῷῴῷπως μὲν ἀρεῖς τὴν Σώτειραν γενναίως. 
884. ΤΙὰ τπϑ}γ. ρΙῆχα τς νογϑαΐ 

Ῥδιβοὴα ἡμίχορος, ἡτϑιη ΟΠ τπῈ ἔνε 8 
Ἐδτῃ Ἰᾶπι δἀροθιογαῖ Ζαηθει8. 

394. ΝΌΠ1ὰ ρεγβοηᾶ ριΘΗχα Πα νϑΓ- 
580] ἴπ᾿ οὐ ἃ, Τὰ ΑἸάϊηα ϑϑι ΠΟ ὕ 5. 

404, Ῥειβοπα ἴῃ πιθιη Ὁ, δὲ ἴῃ (, 
μέρος χοροῦ, Τὴ «ποθι γ6] 1415 ἡμοίχ- 

ρός. Ὑυϊρὸ δο ΔΙογὶ θη μοτο ο0- 



ΒΑΤΡΑΧΟΙ. 89. 

σὺ γὰρ κατεσχίσω μὲν ἐπὶ γέλωτι 
9 5 3 [4 ’ 

κοπτ εὐτέλειοι τόνδε 
Ἁ “ Ἁ Ν εἰΛ τὸν σανδαλίσκον, καὶ τὸ ῥάκος, 

3 ...53..5 Ἷ κᾷξευρες ὥστ᾽ ἀζημίους 
᾿ 4 

παίζειν τε καὶ χορεύειν. 
Ἴακχε Φιλοχορευτὰ, συμπρόπεμπέ με. 

καὶ γὰρ τταραδλέψας τι μειρακίσκης 
“ Ἁ “ Ἁ . 9 3 4 

νῦν δὴ κατεῖδον, καὶ μιὰλ᾽ εὐπροσώπου, 410 

συμπαιστρίας, χιτωνίου ἱ 
παραῤῥαγέντος τιτι ίον ττροκύψαν.. 

Ἴακχε Φιλοχορευτὰ, συμπρόπεμπέ με. 

Ξξα. ἐγὼ δ᾽ ἀεί τως φιλακόλουϑός εἶμι, καὶ μετ᾽ αὐτῆς 

Δι. 

Χο. 

τραΐζων χορεύειν βούλομαι. 
37 [4 

κάγωγε Ὡρὸς. 

βούλεσϑ)ϑε δῆτα κοινῇ 

σκώψωμεν ᾿Αρχέδημιον, 
ἃ ς ᾽ “Δ 3 37 ’ 
ὃς, ἐπτέτης ὧν, οὐ ἐφυσε ᾧρατορας, 

νυνὶ δὲ δημαγωγεῖ 
ἐν τοῖς ἄνω νεκροῖσι, 420 

597 4 .“ .ϑ 9 “2 ’ 

κᾷστιν τὰ πρῶτα τῆς ἐκεῖ μοχϑ)ηρίας ; 

τπυδηῖαγ, (ΟὐΟα1665 ΟἸπ 68 γ. 408. τττ- 
ἴπ5 ριϑῆχϑιῃ Παθαπί Θϑιῃ!ο μου ρογβο- 
ΠΆΩ. : 

418. φράτορας. Ῥτοῖον οθχ βρθοίαιϊο- 
ΠΟπὶ ΡΙῸ ᾧΦραστῆρας. 146 δυϊάδηι 1 
φραστῆρες, οἱ Μίδανδίαιη Οἵτ. Εδν. [ἢ 

᾿Απσατούριωα. Οὐπίοι ηοἱ, δα Αν, 1669. 
Ατομϑάθηι5, 46 ατιοὸ πο ἀρίίπν, ᾿νδ9]- 

4158 δοοιιβαίον ἔυϊ, γ146 Χεμπορ!. 
ΠΕΙΙεπ. Ρ. 41. 6611, 1,108. 

421. κἄστιν τὰ τορῶτω τῆς ᾿κεῖ μοχη- 
ρίας. ιάε αυῷ ἀδ πο [ογπια]ὰ ποίανὶ 
αὐ Ἐπτὶρ. ΟΥ. 1251, γεοιβαπι της 

Ἰδτιάαν!ς παροὺ δά ϑορῇο6118 ΕἸ. ρ, 28, 
Ῥαυιβίη 8 ῬγΟΐοββου, 6Π]715 6 Ἰοηρᾷ 61- 
τοῦ] 16 οἱ Φ 41] γ᾿ θυ Ἰβδίπια ποία υ]- 

ἀϊσυ]α αἰ ἄαπι ργοίμ]}} 84 ΤΊ οβπ). 56. 
ϑοά ποῦ δΔηϊηδαν Ρ Ὁ ΘΙ 811Π| 6586 {τὶ- 
ΤΠ ΕΓ ΠῈ ἴα πη Ὀ]Ο11Π1, 6.171 ἴῃ ρΥΪπια 5066 

ἰγοο ἢ 8115 5ίδγθ ΠῸΠ ροΐθϑβῖ, οἷ ργοϊηθ 
ΠΠΘΠάοΘΠΠ 6856 κᾷσσι, Οποά {ἰτοπὴπὶ 

ΤΠ Πιη115 ὉΪΓῸ τα ροβυ ββοὶ κᾷσσιν, 6βὲ ἴῃ 
Ἐδρ᾽. τηθῦγ. Ηοο ργίϊαη. δίηάθ 

ααυπ αὐϊά ἀρὰ ροδίαβ ἰπίθυϑὶ Ἰπΐοσ 
τυρῶτα οἱ τὰ τσρῶτια Π01) Ἰῃ:6]]]ρ8ὲ, 6α- ὦ 
416 Ργοπη βοῶ 51" Π] ΠΆΕΙ ΟἢΪ5. 6586 ρὰ- 

ἰεῖ, οδίθη 1: 58 βΓΕΘΟΪ 5ΒΓΠΊΟΠΪΒ ργορτῖδ- 

(Δ 015 τᾶ πὰ ΡΘΥ] 1 π| 6556, 4 Δ Πι ΡΓΟΒΟ ἶ85 
οἵ τηϑίγοσπ. Δὲ γνϑ]Ὸ γνωσθήσεσαι 
φάχια Τἱαρισίνοις, 

οἷα διδάσκει ποὺς ἀνοήτους. 
Θυδπάο ἀρὰ 4 )56}), Ῥιγοιιθίμεις αἱἷέ, 
μέμψιν οὔ τιν᾽ ἀνϑρώπων ἔχων, 

οἱ ΠΡΩΤΑ μὲν, βλέποντες ἔδλεπον μά- 
Ζην. 

π΄ ΘΠτΠ ΟΥ̓Δ 6. ΠΊϊ βου  ΓΠ) Παπιδηὶ 

Θ6 6118, 4 1ᾶ9 ΒΒ] οναν, ἰδία ΠΡΩ͂ΤΑ 

γα]δὲ ρυγίηυιηγ, γτοηιϊδγοηιθηὶ; οἱ 5ἷς ἴῃ 



40 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ ἈΝ ν, 

τὸν ἸΚ λεισϑένη δ᾽ ἀκούω 
ἐν ταῖς ταφαῖσι ττρωκτὸν 

͵, ᾿ ε “ Ἃ ’ Ἁ ’᾽ 

τίλλειν εαυτου, καὶ σπαραττειν τὰς γνάνους" 
ΘΑ ΣΝ 3." Ἂ 

κοακοπτετ ἐγκεκυῴως, 

ἄχκλαε, καἀκεκράγει κἄκλαε, κακεκράγ 
»Ὃ [2 3 ᾽» ’ 

Σ εδῖνον, ὅστις ἔστ᾽ ᾿ΑναΦλύστιος. 

καὶ Καλλίαν γε φασὶ 

Ῥ᾽δυ Βα π6. 4118 4185. Ὡ1110 1π41610 86- 
γοσθί ΘΧΘΠΊ0115. Πδο 5᾽ σῃὶ Ποδίοπα πρώ- 
σὰ, παπρώσα, υἱ τσρῶτον, σοπρῶσον, ρτῸ- 
πΐβοια ΔΙ Ραπίαν. θα π0]1 πιϑηογᾶ- 

ἴυν φυϊβρίδμι ἐπ αἰΐφιια γ6 θποείϊοη5, ργὶπ- 
αἱραίιιπι ἐδηθη8 αἰϊοιι)ιι5 ταὶ, τα ἀἰοὶ Ποη 
Ροίεβὲ τυρῶσα εἶναι, τορῶτω ἔχειν: 564 
ΔΙ ΘΙ] πὶ στὰ ΟἸΩΪΠΟ τα] ΪΓΙ ἢ οΓδΘΟἕΘ 
Ἰησυιθ ἱπραηῖαπι. 8190 Μίεάεοα {115 
5115 ἀ1ο1Ὁ ἀρπα Επτὶ ρι ἄ6πὶ : 

οἵμκαι γὰρ ὑμᾶς τῆσδε γῆς Ἱορινδίας 
ΤΑ ΠΡΩ Τ᾽ ἔσεσθαι. 

ὌΤρὨΠΠι5 Οσιπΐσαβ δραά διοθεθυμι ΕἾο- 
ΤΊ]. τοῦ! Ρ. 157. 

ὃς δ᾽ οὔτ᾽ ἐρυϑριξν οἶδεν οὔτε δεδιέναι 
ΤΑ ΠΡΩΤΑ -“ἅσῃς τῆς ἀναιδείας ἔχει. 

Θυοά ποη πιϊπη8 σογθ ἀ6 αἸΐηιιο ἀΪοΪ 
Ροββϑί, 4πὶ δγ 1118 ααϊ θ8ν158 ΟὈ]Ο416- 
τοί, ἀθ γθΡ8 [θη γ6 ἀἰβραίαη8, 488 
ἰλπι| ραιβρθοίαβ παραδιδοῖ, ἡτι8 1 ΘΟΘΟΙ5 
ΘΟΪΟΓΘ5. 81 415 ροδία 1167 Βου ρ51586 
ΟΠ ρου αἰ. γ, σἱπὶ 510] ἃ τηδῖν] ΠΘΟΘ581- 
{αἴας 1ΠΠδίαπιὶ 'ρ56 ᾿ἱηρα88 ἔθου, απο 
ἀ}1}1 φυ!άθιῃ ἸρβΟοβοθη ἀππὶ 6ϑὲ, αὖ οἱ πο- 
5.γἴβ πη α]18 ΘΟ ἀΟΏ8ΠΊ15 : 564 ΓΆΓ}115 8Δ6- 
τ Ἶ5585 ΘΟ] ρ8 ν]πὶ ΘΟΥ 551 Ππ|85 ᾿Θοἷ5. ΠΟΠ 
Ἰαθείαοίαηί, Ῥιθίενιεα ἀἸβε ποθ ἢ 4:5 
Ῥοδίαγαπι εεἴαίθβ, τὖὸ οἵ ΘδΡ ΠΪΠῈΠῚ 96.- 

ΠΘΓδ 5 πιδιχΊΠ16 Δ [6Π| ΓΘ 488 58] 6 ]0Π6 

νδοαῦο ἀοεηΐ θχθιηρῖα. [Ι͂ῃ Ελαγ ρα 15 
ἵγαρτη. 6χ ἷπο, Τγδρ', χὶὶ, δρυά Μιι5- 
σιανίπιη Ῥοδίο ΠΟη ἈρΡΠΟΒΟΟ Π]8Ώ11Π). 
ϑίοθοὶ δἀϊο ΤΊρατῖηα οἱ οοά, Β6ρ] 19 
ὨαΡδηΐ, 

σὸ σκαιὸν εἶναι τυρῶτ᾽ ἀμουσίαν ἔχει. 
ἴη 115 αυ δριιὰ ΤΥΔρΊ ΘΠ ΒΘ ΘΔ, 
ΔΡ Ἔχσουρίογθ Ομ ἰββὶβ), 8]}1ἃ ρτοροπε- 

θαμπίμν Ἱποοπιῃιοᾶδ ᾿πηρ 6.111 88, ΠῸΟΙῚΙΠῚ 
ἴῃ 11}15 σουβὶθι18 Ἰηϑίϊίι1 σαρία δπαϊηθ- 

Ταῖτο, τ ΠῚ ΤΠΡΩ, ΤΑ δϑάδιη 51 η] Πα 06 
Ροβιέππι, πιὰ 1π ΒΟΥ" νΘΥΒ1,, 

οἵ ΤΙΡΩ,ΤΑ μὲν, βλέποντερ ἔδλεποον μάτην. 
Ψψατνία Ἰθοίϊο α ργανα πϑβοῖο οὐ}ι5 οηθη- 
ἀδίϊοπϑ [α]585 ᾿π θυρ θέα! οη] Ἰοσαπὶ ἀ6- 

ἄτι. Ἡδιβιου υβῖ απ) Ἰαυδν! δα ᾿βία 
ΜοτουΡΙ δὰ ΤΙποπθπι νοῖρα ἀρὰ [41- 
αἰδηὰπι ρ. 147. τολούφει τσάλιν, καὶ ἴσϑι 
᾿Αϑηναίωω ΤΑ ΠΡΩΤΑ. ΨΜΙά6 νἱτιπι. 
Θαπάε6π) “οοίββπηαπι 84 Χοπορῆ. Ἐς- 

Ρἢ68, Ἰη Μ56611, ΟἾδοσν. ἴοι. ν. Ρ. 30. 
ΨΑ]οΚοπδνῖππ) δα Πονοδοίαμ ρΡᾶρ'. 484. 

47. ΑἸ γ6586}). δὰ ΒΟ ΒΎ] απ Ρ. 256. υ] 
ΘΧΘΙΠΙΡ]ΟΥΙΠΊ 88 {1π|. 

422, τὸν Κλεισϑένη. Τη {γ0Ὲ5 οοἀ 4, 
βουρίαμπη σὸν Κλεισθένους. Ιῃ Ο.. σὸν 
Κλεισϑένην, οἴ Ξυρογβοτιρία ρ]οββᾶ σὸν 
Καλλίαν, 488 84 4]16ΓᾺπ| ἸΘΟΙΙΟΠ ΕΠ Γ6- 
ἤεγγὶ νἱἀθέμγ : 564 πιθηᾷοβα 1118 δβῖ, [8]- 
58 6116 6}5 ἱπίουριοίαιο. ὥδιτηο εβί 46 
ΟἸΙΒΊμθη6 1110 οἰπεράο [ο685. ἃ Οὐπιῖοο 
ἐχδριίαῖο, 41 ΠπρὶταΣ 16 δΔιηῖο0 οαϊ- 
ἀὍπὶ 5110 ἴ8 ΠΙΟΠ ΠῚ ΘΠ [15 ραγΘ πα : 564 
8]10 5θηῆβα 158. δοοϊρίθηάα βαηΐ, αὐοά 
ἀοοσδηΐ οὐϊαπι νϑίθιιαββ οὐἹἶοῖ. Δα ἤπης 
Ἰοσὰπι ταβρίοῖέ ΤΊ ΘοοΓ. 56110]. 88. [40]]. 
ν, 43. 0] ρεγρογᾶπι ΟἸδοπεῖη ποιῃϊπδΐ 
Ρτοὸ ΟἸ ϑΊΠ 6 π6. 

426. κᾷκλαε. 516 τη} Γ, οἱ Ο, Ψὰ]- 
ΡῸ κᾷκλαιε, ηπο04 πιηπ8 ΑἸΠΟ πὶ 6βὲ: 
γἱ] 46 Ἰηὔΐα δά ν, 654, ῬΕΓροΓΆΠΙ 566. 
ν. ἴῃ πηϑιηΓ, Σεδῖνος. Ῥᾶρυβ ογαΐ Αἵ- 
{Ἰο ᾿Ανάφλυστος ἀϊοίι5, ἀδ αυο νἱ] άδη- 
ἀπ5 Μοιιγβίυβ. δε αὐ Ποίμπι 681 νἱγῖ 
ποιηθη Σεέζνος ἃ βινεῖν ἀδάιιοίπτη; 516 ἴῃ 
ΘΠ {11} ποιηΐπ6 811 15]0 εϑὲ δά ΟΡ ΒΘΟΘΠΙΙΠῚ 

γουθαπὶ ἀναφλᾷν. [Ιἄφπη οοιι5 εδὲ ἴῃ 

Οομο. 979. 



ΒΑΤΡΑΧΟΙ. 

τοῦτον τὸν Ἰπποδίνου 

κύσϑου λεοντῆν ναυμαχεῖν ἐνημμένον. 
ἔχοιτ᾽ ἂν οὖν ᾧΦράσάι νῶν 

4 - "4 Ν Γι .ς“ 

᾿Πλούτων᾽, ὅπου ᾽ν) αὃ᾽ οἰκεῖ; 
ξέ »ὴ Ά “5. Ν 3 [4 9. 7. ἼΩΝ 

ἐνῶ γὰρ ἐσμεν, ἀυτιως ἀφιγμένω. 
4 Υ 9, ’ 

μηδὲν μοαικρὰν ἀπέλϑης; 

μηδ᾽ αὖσις ἐπανέρη με" 

ἀλλ᾽ ἴσϑ᾽ ἐπ᾽ αὐτὴν τὴν ϑύραν ἀφιγμένος. 
τοὐτὶ τί ἦν τὸ σρᾶγμα 

537 3 «ἃ “" “" -“ ὶ Ἷ 

αἴροι ἂν αὖτις αὖ γε, παῖ, τὰ στρώματα. 
ἄλλ᾽, ἢ Διὸς Κόρινθος ἐν τοῖς στρώμασι; 

429. ποῦτον τὸν Ἵπποδίνου. ϑαπί ᾿Ν}}}5 
ΟΟΙ ΙΔ [15 νΘΥΒΙ5. ΟἸΠΠΘ65 161 16]. 1Πἴ6Ὶ 
΄τιο5 ἰγοο ἃ! Οι15. 121 Π|156 6 }} ποὴ ἀδ θυ. 

ψα!ρὸ Ἰδοίζα " τουτονὶ πὸν--- οί 6 ἴῃ Β, 

Ὦ. «οὔτον. ίιη Πα} 15 ῬΓΟΠΟΠΉ 15 46- 

ὁ] αταΐ ρἰοββα ἴῃ Οὐ. ὃν τσάντες ἴσασι δηλο- 

νότι. Ὗ, 564. ο044. οἴπηεβ μαθϑηΐ κύ- 
σϑου, αἴ Γθεῖθ ϑηιοπάδίι τ {εξ ᾿η πον ͵5- 

δ Βαίανα. Απέδα Ἰδρ'δθαίιν κίσϑου. 

432. Τῃ οοὐ, Ξογιρίμμι Πλούτων᾽, 86γ- 
ναΐῖο εἰθσϑην Αἰ οΐβπιο, ΝΊΠ1] πιδρ}8 
ταδί) ΟΥϑοῖβ βου ρου υ5, απἂη) 
γενθὶβ αἀἰσεπαϊὶ, σονὶαπαάϊ, Ξοη ϊοηἀϊ, δου» 
δ γα 58 0] Π Πρ ΓΘ. ΡΘΙβΟΠ8 Υ6] γεΐ, 

48 510} 6 οι πὶ εβδῦ Βα] θη 18 σογδὶ, Αἰ- 
«Ἰοἰδητ [ἃ βο θπια ΒρΡΡ6|1ο, αὐϊὰ ΑΙ1- 
οἷ5 [1 να] ἄς δάἀδπηαΐαιη : πᾶ} Π ΟΠ 6 0, 

ΕΙμάατος δὲ ορίϊπἷβ 4α Π] 566 υ11 ἔγ6- 
αὐϑηίαΐα. ϑίο ΠΠ44, β΄, 409, 
ἤδεε γὰρ κατὰ ϑυμὸν ἀδελφεὸν, ὡς ἐπονεῖτο, 
Ἐχοιμρίὰ αυθν!β Οὐπϊοὶ ρᾶοῖπα οΟἸονί. 
Νὰ. 145. ἀνήρετο Ψψύλλαν, ὁπόσους ἅλ- 
λοιτὸ τοὺς αὑτῆς τοῦδας. (οπα. 1125. φρά- 
σαπέ μόι τὸν δεσπότην, ὅπου ᾽στί. ἴ,γ5. 

769. λέγ᾽ αὐτὸν ἡμῖν ὃ «σι λέγει, ρῖο λέγ᾽ 
ἡμῖν ὃ σι λέγει αὐτός. Τιαϊ] 15 Οὐιη1ο 8 

ἢἾ 1] θα άάθμι οοπδίγιοίϊοια Γγθα θη 1118. 

δ᾽. ΡΙααίι8 μα. θαπι υϑγδίι", μ6 ρεγῖο- 

φὶ  : ΡΓῸ υδγοίμγ,) ἨῸ δα μονὶενϊ, 
484. μηδὲν μωκρὰν ἀπέλθῃς, Τυῖθὰβ 

ψΘΥΒΙ 115. ἴάμι Ὀ1οἿ8. Ρδιοοηίαϊαγ Βδ0- 

οἴναβ, 4ηογ πὴ ἄτιο ῬυΐΩ}} ἀϊωγθῖγὶ συ ηΐ, 

(οΥ 15 Βα πᾶταβ, Τοι]άθπι ρᾶγῖθι8 νοῦν 
ἴσα }15. σοπϑίαί, ΟΠ ΟἹ] ΘΒ ροηβῖ9, μωκρὰν 
Ρ65 681 ἰδ β. Ηυ}]5 δάνεγθι, υἱ εἴ 

8]15 6) ιβάθιῃ [Δ π|}}185 ἄγαν, ὉΠ εἶπα αραά 
Ροδίαβ ΑἰΠ 08 βαρ ρτοάιοία οὔδον- 

νας Γ : αὰἃ ἀδ ἐδ 4|}0] ἀραιη. Οπΐρρα 
ὩΟΥῚ Δ]Π14 0161, ααΐ ΠΪ5 1π γΘθι15 π|}}1] 
ΘΟΕ 56 νά εγθ ργοἤίοίαν, ἃ 410 σταπ- 

ἄσπι πὸ 50] ἀιηα 16 ᾿π! τ τα πὰ οί Ια πα 
δοηῆάο, 8ὶ ριγᾶπ}]ᾶ8 4188 1 061}158. δᾶ- 

δῖ ρυγρᾶνογο, 
457. αἵρον" ἄν. 516 βειΈρίοιδ ἴγο8 044, 

ἴῃ (Ὁ. οτηια δἰϊδιη νΘΥΌΙ πη θα ϊ8, 586 51π6 

6] βίο αἴροιο ἄν. Ψαϊσο αἴροις, ηποά 
πη ο511}} 6586 νὸ ΓΘ ργοπ παν 10, τη11]}- 

τἰβα 8. ΘΧΘΠρ 15 οβίθῃἀϊς Παν βιι5. ᾿: 
257. 

αἴοοὶ ἄν. 8:16 εοἱαϊὴ [16 604. Οδιιπὶ 

δἼοββα λάδοις ἄν. 

439. Διὸς Κόρινϑος; ῬτονοΙ απ ἐσὲ 
φὼν τὰ αὐτὰ συνεχῶς λεγόντων. 1ὴ)6 6]5 

οὐἹρῖπα ἀἴσενβα ἱγαπιηΐ νϑίθοβ Οὐδ Πὶ. 

τηδ 116ἷ, α1 ἀρὰ ἃ ραγο ΟΡ Τρ ΠΝ05 60]- 

Ἰθοίαᾳ ν᾽ 4688. οηο. 827. 
ὅτε δὴ δ᾽ ἀνασκοσουμένοις ἰφαίνετα 

ὁ Διὸς Κόρινϑος --- 

Ἐο Νέιηθοῃ. ν]]. σοπο 41: ῬΙΠ ἀα 8 
Ταυτὰ 

δὲ τρὶς φετράκις «τ᾿ ἀμπολεῖν, 

ἀπορία “ελίϑει, σέκνοι- 

σιν ἅζε μα ψυλάώκας, Διὸς Κόρινϑος. 
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χωρεῖτε ψῦν ἱερὸν ἀνὰ κύκλον δὲ; 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

440 

ἀνϑοφόρον ἀν᾽ ἄλσος 

παίϑοντες, οἷς μετουσία 

Θεοφιλοῦς ἑορτῆς" 
3 Ν Ἁ “ ’ ἐγὼ δὲ σὺν ταῖσι κόραις 
εἶμι καὶ γυναιξὶν, 
“ 7 δ 

οὗ τταννυχίφουσι ϑεαὶ, 
φέγγος ἱερὸν οἴσων. 
χωρῶμεν ἐς ττολυῤῥόδους 

᾿ λειμῶνας ἀνϑεμώδεις, 

τὸν ἡμέτερον τρόπον, 450 

τὸν καλλιχορώτατον, 
παίζοντες, ὃν ὕλθιαι 

Μοῖραι ξυνάγουσι. 
μόνοις γὰρ ἡμῖν ἥλιος 

καὶ φέγγος ἱλαρὸν ἐστιν. 
ὅσοι μεμυήμιε)᾽, εὐ- 
σεδῆ τε διήγομιεν 

440. Ηιιϊα νϑυβ] ρυῆ χα ἴπ οοά. πο- 
ἴα χορός. οιϑιϊ 448. ρτῆχα ηοΐὰ ἡ ρού- 
χορὸς, οἴααθ ϑϑηίομογο σομε παδπίιγ 
5416 84 ἤποιη οπληΐα, αὖ ἴῃ τηθ8ἃ 86]. 

ἰἴοπ6. Ῥιγθίθιβα π᾿ ρθη] πιὸ σϑηίϊοὶ 
γοῖβι οο4, Παροί, αἵ 6ϑὲ δ δ ἢ} ἰη τη 61 - 

Ῥγ. περί τε τοὺς ξένους, αι 5] ποοτὰ ἸΘο 10 
εβϑὲ. Τιϑρϑηάὶ βαηΐ 511 γ υβ᾽ 6 }1, αὖ 608 
Ἔχ ΒΙΡαϊ ἴῃ ποίᾶ 8ἃά Ῥαο. 8575. ανου]ο, 
4 τποϑίγα ἀθο]αγανιῖ, ααὰπα [10 ἰβδεξ 
οαῃἰϊου ος ἴῃ δΒίσορθη οἵ δηςβένο- 
ΡΙθη αἰντάθγο, 5 ἀγα] απὸ 4π|ὶ͵ Ομ βίδ- 

Ῥναΐ ἀοίυγθανιῖ, ἸΙοοῦ μἴο βαῖνα ΠΠπρῸ Ὁ 

1πᾺ4016 ΠΟΙ 1)8918 Δ6556 ροβδ8]ΐ, 4ιι8 1 
ἴη Επ. ν. 1074. 

444. ΗΙς εἰ {γ65 5646. γε βι5 ΒΆΘΟ]10 
γα] οῸ {γα αὔτ Γ ρογαθᾶπὶ ἀρΒαγάθ, ἴῃ 
{γῖθυ5 οοαἀ 4. αἰ άδι βϑιῃ!οονο σοπίϊπα- 
δηίις πες 011 αἰδιϊποίϊο ἰπ πηΘμθΥ. 
[πδγαξ ; 564 ροβίπιραο ᾿ῃ6Γ}} Π685 Βουῖρ- 
ἴδ ρθύϑοηδ, ἡ Π8Πὲ τ ΠἾ 188 ΕΧϑρθοίθβ, ἐέ- 

ρεύς. ϑασονυάοι!]β οἰΐδπι, πεβοῖο ΠΠΠ05Π6 
41 βιρία οὐπὶ Βάσοθο ΘΟ] ] 416) 111, 
Δ ΟΕ} 5015 8}1 65, 1π6 1101} ᾿ά θα ΠΠ γα τ 

αἀ ν. 582. ουἱ μιφῆχα ἴῃ ππθπθγ. ρδγ- 
ΒΟΠ8 ἡμίχορος ἢ ἱερεύς. ἸΡοκὶ (ἄτη εἶς ΔΡ 
ΑἸ4ο ΒΑΘΟΘΙΙ ροιβομὰπι δία] θυ α ἢ Βοι- 

Ὠδτάιτι Ψυπία οἱ δαϊΐοτος οποί!. Θυοά 

δυΐθηι ν. 440. οἱ 448. ραοιβδοπαιη ρι- 

Βου ρβϑῦῖ βϑιμιομον, ἢ 60 ἵγα5. οοα 6, 
σομβθη 6 πΐθ8 μᾶθ6ο. [πη Β. ἢμ]|ἃ μεῖ- 

βοδξ εδὲ: πηργοβδὶ δον Παθαβηΐ. 
ὕἹυατα δ ϑιῃῖο ον] οομηη8 ἃ σΟΙΠΙη6η.- 

ἀαίομθ γβίθυϊογιηθ ἘΠ] ΘΒ] Πἰοσπὶ 
ΡΘΥΠ ποδί, που) πὶ ΒΙρΟΥ ον τ15. Ρ]ὰ- 

Τὴ ΔΔ απ θ γα] εἰτ8, Οτοάθθαπί νεΐθ- 
Γο5 τοὶ β0108. ἰηἰἸαΐοβ ροβὲ που ἔθ ἢ 
ἴῃ ἑογταπδίογα μι 56 465 άπ, απ (6 
ΓΘ νἱἀδθηάυβ Βιοάξιιβ δὰ Οὐκ πᾶσοῖθ 
Ερίσν, ΑμῖΠο}, ρ. δ6. δὲ Μϑυνβίμιη 

ΕἸδαδβίη. ἂρ. 17. 18, 
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ἢ ’ 

τρόπον, τοερί τε ξένους, 
: Ν Ἁ ω [4 καὶ τοὺς ἰδιώτας. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ. ΞΑΝΘΙΑΣ. ΑΙΑΚΟΣ, ΘΕΡΑΠΑΙΝᾺ 
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ, ΠΑΝΔΟΚΕΥΤΡΙΔΙ, 

ΧΟΡΟΣ ΜΥΣΤΩ͂Ν. 

ΑΓῈ δὴ τίνα τρόπον τὴν ϑύραν κόψω; τίνα ; 460 

ττῶς ἐν γάδ᾽ ἄρα κόπτουσιν οἱ ’πιχώριοι; 

οὐ μὴ διατρίψεις, ἀλλὰ γεῦσαι τῆς ἡύρας,᾿ 
ΩΝ Ἅ ρ» 37 

κα Ἡρακλέα τὸ σχῆμα καὶ τὸ λῆμ᾽ ἔχων. 

σσαῖϊ. πταΐϊ. 

Δι. 

Αι. 

461. οἱ ̓ σιχώριοι. ἴππηϑτο τ, ὀὐπιχώ- 
οι84, αἱ Ἰῃηΐτα Θ67. δὐμοοὶ, ᾿ ΤῸ οἱ ἐπιχώριοι, 

οἱ οἱ ἐμοί, "Ῥ ν θλίψιν πη 6 11π|8 Πα πὶ ρθῦ 

κρώσιν ἰδία οἰου πη γ οἵ βου ΠΕ}, 

ψιάθ ποῖ. 84 Ἐπῖρ. Δα, 818. δος. 

954. οἱ αὐ Τίθβιη. 158, 
468. οὖ μὴ διατρίψεις, Θοῖασε νη]σὸ 

διωτρίψης. Ἦος ἡπ]άθπν (δ οῖΓ6. οὐϊοΥὶ- 

θῈ5 ὀομάοηπαν ροῖοϑί. δοά 115. Υ1811ΠῚ 
ἰοποαί, 4πὰπῈ νἹ ἀοΥ ααθνηδυν ΘΧ ἢΪ5 

γον ἷα. ΒΘ ηβ. ΘΙ Θυ ηΐ Ἰπίθυρ ΓΘ 68. 

Βοτρίενβ ροϑὲ ΕὙ ΒΟ ΜΠ] Τππιπὶ νον: ΝῸ 

δοπίεταξ, 5641 ριιδία ἡαπιίανι, φιῖῃρ6 χιιὶ Πον- 
αἰιἰϊὶς ογοιπίτιτα οἱ απ πιιηη μαῦο8. Νοο ἃ1}1- 
ἴον οὗ μὴ δια τρίψψῃς δοσορῖς ἀποίον θοο- 
{τἰπ Ῥατ σα] στῇ Ρ.. Θ45, αἰ] 6} Πμ51η 

ἴπ οὐ μὴ, ἡπᾶ5 Π1}18. Θ5!, 56 ΒΡ ΟΡ ΪΘΙ ; οὖ 
κοπτέον οὕτω, μὴ διωπρίψης,. ποι ἴα γιιί- 

διπ1ι}1. 216 σοη τἴησαϑβ. Θ οἰ ΠἸοοῖ γπχία [ὰ- 

σοϑίοβ 1105 ἸπτοΓρ  δθβ, νογοθαίηγ Χαπ- 
11|ὰ5, πθ ρηΠταμ 40 ̓ οτ5 Ρ] υἱοη 5. [0 γ]- 

θ5 δββιι αι πηι οχὶ τα πὶ ἃ βγγοῖ, 8564 

ποηάπιη Ρπ]ϊανογαὶ ΒΆσΟΪ,9: ἸΠΠΤΟ 

ἩΘΒΟΙ 8. απ] πα ἀρπὰ Τηἴογοβ ΡΠ Δ π4!] 

Π105 6δϑ8οῖ, βούντπι ΤΠ ἀἸο τ] 6 ρον σον ἰα}8 

οϑ1 αποοάο μη] τὰν ἀθθογοῖ : ΟἿ] πὰ- 

σαγιη δὲ ποῦ πη ρδίϊοη5. ΧΑΠΙΒΠῈ5 γ6- 

; “ 
τιςοὗτος:;: 

Ἡρακλῆς ὁ καρτερός. 
ὦ βδελυρὲ, καναίσχυντε, καὶ τολμηρὲ σὺ, 

δροπάοδι: οὗ μὴ διωφρί ψεις--- 416 ἐθ᾽ηριι5 ἰδ- 
γ68, δε ἀσστοάδγα ἠαπιασι. ΝΌΒαΙΔη ν]α] 

διαπρίξειν ἀὈΒο ἴθ, ποο ππᾶρ]5 διωσρίδειν 

Θύραν ρμοβιίαια ΡγῸ ῥαπηαπι σΟΉ ΓληΡΌΥΕ. 

Βεα διαπρίδειν ἃ θ5ο  αΐ6 516 Π|ΠΠοδὲ πιογατὶ, 
διποίατὶ, τάθιπ ηἡποά στραγγεύεσθοι, ἂν. 
στάζειν, ΠΌΟΤΗ ΠῚ. ΨΘΓΡΟΓΙ ΠῚ Δ᾽ ΘΓ ΓΠῸ 
θδὴδ ΐς ροδία 5115 Γ5861, 8: ρ6. π|6- 
{στα ᾿Ιουκβοῖ, Ναῦ, 191. «' ταῦτ᾽ ἔχων 

στραγγεύομαι; ἴθ14. 509. 

χώρει" εἰ κυπτάζεις ἔχων τοερὶ τὴν ϑύ- 
ρῶν : 

δ᾽ 561 ιο!, τὸ δὲ »υπτάξεις, στραγγέύῃ, 
διαπρίξεις, Απ οἰἴδηι δίγορβια 85 ϑοογὰ- 

τ|5 Τα πατη ΘΟ γηρονα σορ θα. 864 
Ραθ άπ Θβ56ὲ Πα}1}58 σϑγθὶ ΘΧ μἢΠ σα, ΠῚ 
ὅτου τηι5 πη γ }1-- ΕἸ Θοἂπ5. δϑί Ιοσ το 

γιῦσοι τῆς ύρας, απιᾶτη ἄοοία ᾿ΠΠπϑίγαν 

Κι βίθγιβ. Β16 δἰϊατῃ ᾿δίϊη] σιβέαγε, δ4- 

᾿Ἰθθπΐ ριῸ δαρουὶγῖ, ρογϊοιιιιπι {ἀροτ8. 

ῬΙαυΐ, Μοβί6}}, ν, 1. 15. 
Ἡνιι5 ΠΏ6115 16 αα!άθ πὶ δϑὲ: σιβῖδ δ 

6]05 ΒΘΓΠΠΟΠ6Πὶ νΟΪ0. 

ΘΠ] ΠΘΠ 15. ΨΘΥΒΙΒ. ΒΘΏΒ. 1) ΠιαΪῈ Θἰΐα πὶ 
τοάάϊάοναί ον οΊ θεας. 

464. παῖ, παῖ. ΠΣ ἀϊσθηβ ΡἈ] ΓΟ 
(ἀπά θη ὑποῖρὶ: ΒΆΘΟΠ8. 

. 
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Ν - πὰ καὶ μιαρὲ, καὶ πταμμιίαρε, καὶ μιαρώτατε, 
Δ Α 4 ἊΝ 

ὃς τὸν κύν᾽ ἥμων ἐξελάσας τὸν ἱΚέρξερον 

ἀπῆξας ἄγχων, καἀποδοὰς ὥχου λαξῶν, 
“ἉἋ , Ἁ ΄ “ 

ὃν ἐγὼ ᾿φΦύλαττον. ἀλλὰ νῦν ἔγχει μιέσος" 
Υ͂ - ’ “4 ἣν ’ 

τοια “ι.ΤΙΤυγὸὺς σε μελανοκαρὸδιος τ ετρας 470 
3 ἀὐδν ᾳ ’ μ᾿ ε Ἁ 
Αχερόντιός τε σκόπελος αἱματοσταγὴς 

Φρουροῦσι, ἱκωκυτοῦ τε πτερίδρομιοι κύνες, 

᾿Εχιδνά ὅ᾽ ἑκατογκέφαλορ, ἣ τὰ σπλάγχνα σου 

διασπαράξει, τολευμόνων τ᾽ ἀν)άψεται 
ἃ 

ἸΤαρτησία μύραινα" τὼ νεφρὼ δέ σου 
“ ’ὔ ἵὰ 

αὐτοῖσιν ἐντέροισιν ἡμιατωμένω 
[4 διασπάσονται Γοργόνες Τιωράκιαι, 

ὃς.» Δ κα Ἁ “ ε ΄ ΄ 
ἐφ᾽ ἃς ἐγὼ δρομαῖον ὁρυμήσω τούδα. 
- ,ὡἡ 

οὗτος, τί δέδρακας ; 

Ἕ ᾿ ᾿ ᾽ Ε 3 ’ Ἁ 
ω καταγεέλαστ,, οὐκουν ἀναστησει ταγχυ, 

ἐγκέχοδα. κώλει ϑεών. 

480 
Υ̓͂ ’ ὮἮ τὸ ’ 

τορὶν τινὰ σ᾽ ἰδεῖν ἀλλότριον ; 

ἀλλ᾽ ερακιώ. 

ἀλλ᾽ οἷσε τορὸς τὴν καρδίαν μου σπογγιάν. 

478. ᾿Ἐχιδνά 9᾽ ξἐχατογκίφαλος. ὃϑῖς 

ἶν, οοἤά. τρεῖθ Ψργβαιμι ἱναοἰα αὐ νὰ} - 

σαΐῃ πὶ ἑκαποντακέφαλοςς. ΤΑΡΘΠ Ποη 

Βθυβογηπί δἀϊΐονθβ, ηπὶ πηράϊαπι ἱπ ̓ Ε χιδ- 

νὰ σογτὶρίεδηΐ Θοηΐτα ργΟβοά  Ἰδρειη. 

ΝΡ, 596. 

πλοκάμους 9᾽ ἕκασογκεφάλα Τυφῶ, 

σρημεωινούσας σε ϑυέλλας. 

Ἑπτὶρ. Πετνο. Επτν, 1190. 
μαινομένῳ πισύλῳ 

τλαγχϑεὶς, ἑκατογκεφέλου βαφαῖς ὕ- 

δρας- 

474.. τυλευμόνων, ὅὃιϊις Βοπα ΑἸ΄πη5, 6 

“ΙΔ ] 61 δὲ (ὐοπνϊοὶ π8ι. Ὑ]46 ποῖ, δά 
ἴγ85. 367. ΑἸΤΙοἰβηλτ πὶ πη σΟΠ 502 ΠΓΘΠῚ 
Ἰγέονα 8θ ρ6 ΟὈ] ΠΘτα γα πη ΠΠ γα Υ 1, 4 ΟΥΠῚ 

Ἰποοηβίδηξα 86 υ θ.} πη ᾿Π} ΘΓ πο 

ἀοθνοῖ, απ πὶ ΔΠΠπ πη 46 σοπϑίοι 46 141ο115- 

τ0, Διά, Τηπίουριοίο δὴ Μωτϊη ἢᾶς 
γνῦύςσθ. τολεύμων θ͵ηπ6 ἀρι Οὐπιϊοιι 

5ογθοπάιμη, Ηἰσ ἵν. σοάἀά, ἴῃ να] σανὶ 

Γοτπια πονευρόνων οοπϑρίταπί. Ὑῖ46 Ἐπ- 

δίδει πα ἀαίππι ἰηγα δά ν, 712- 
479. κάλει ϑεόν. Ψατῖε Πα}ι.5 ογπιι- 

755 γγοβίαπε ἴπ 56 Π 0 }}}5 ᾿πτθυρ ΘΙ 1068. 
ῬχοθΑΒΙΠοΥ τ ῃϊ ν᾽ ἀθίαν δᾶ, απ: βίατυϊε 
Δ}}6} 4΄ὦἡ Βδοτὶ Ποίογαπι γἵτπ πὶ, ἴῃ 41110118 
ρΡοβίψηαπι Πἰρϑίτπι ἔποναί, δεοαπθανϊ 

50] οθαΐῖ καλει ϑεόνν. Οὐὐπιῖοα Π15 γ Ὁ ]5 
βἰοπίῆοαι ΒΘΘΟ 5 56 ψϑηΐν 8. ΟΠ ΠΕΠὶ 
ῬΙΓΟΙα νίοπν ΘΠ} 41586, 

481. ὡρακιῶ. ΜΙ ατῖβ : ὡρακιᾷν, '᾿Αστι- 
κῶς. λειποψυχεῖν, Ἑλληνικῶς. ΟὐΟπΙεΓ 

ἄνας ἨοΒΥΘΙΙ σ᾽ οββᾶβ, [ἃ!Ὲἢ Ρδοα 702, 

Οτοίίημβ ὠσέϑανεν ὡρακιάσας. 

4892. σπογγιέν. δοτίρδογαῖ ογίθ Οὁ- 

Πιΐση8 σφογγιὰν οχ ἰάἸοιππιο Αἰ]  418- 

Ιοοῖῖ, σπέῆ ῃἷὶς ἴθ ΠΗ}10 ΠΊΘΟΙ ΠῚ 

οοἠά, οὐβογνδίαπι γορουὶ. 564 Ασμϑγη. 
463. δὶ νυ]ρὸ Ἰορίταν δός μόοι χυσρίδιον 

σαογγίῳ βεβυσμένον. ἙΑΙαΪ ἃ ἐγίυπι 

οοαά, βάοπι σφογγίῳ. 
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ἰδοὺ λαβέ. 

9 ἣ 49 "5 Ἁ 

ἐνταῦ ἔχεις τὴν καρ 

πτρόσγου. 

458 

ποῦ ᾽στιν ; ὦ χρυσοῖ ϑεοὶ, 
δίαν : 

δείσασα γὰρ 
5 ᾽ν ΄ ἢ ’ 

εἰς τὴν κάτω μου κοιλίαν κα)είοπυσεν. 

ἱ 

ὦ δειλότατε ϑεῶν σὺ καἰὶν,ρώπων. 
“4 ; 

εγῶ : 
φὰ ὃ λὸ Φ : ἈΝ ᾿ 93 τι ἀοις, 

τοὡς δειλὸς, ὁστις σπογγιὰν ἡτησὰ σε : 
» Δι Ἔν νυ ΝΥΝ, 5 ’ὕ 2. 5. “7 

ουἈκ ὧν ετερος ταῦτ ειργασατ ΟΝ). 

δ 

ἀλλὰ τι 

κοατέκειτ᾽ ἂν ὁσφραινόμενος, εἴπερ δειλὸς ἣν" 

ἐγὼ δ᾽ ἀνέξην, καὶ πρροσέτ᾽ ἀπεψησάμην. 
3 ρ ῃ 3 “5 Ω͂ ἀνδρεῖώ γ᾽, ὦ 1[όσειδον. 

490 

οἶμαι, νὴ Δία. 

σὺ δ᾽ οὐκ ἔδεισας τὸν ψόφον τῶν ῥημάτων, 
Ἁ Ἁ 9 , 

καὶ τὰς ἀπειίλας : 

Ζξα. οὐ μὰ Δί᾽, οὐδ᾽ ἐφρόντισα. 
Ἁ ΓΦ φο 

Δι. ἴϑι νυν, ἐπειδὴ ληματιᾷς, κανδρεῖος εἶ, 
Ἁ ΄ὰ Ἁ , Ἁ 

σὺ μὲν γενοῦ ᾽γὼ, τὸ ῥύπαλον τουτὶ λαδὼν 
Ν Ἁ ΄“ » 93 ’ ἕ “ 

καὶ τὴν λεοντὴν, εἰπεο ἀφοβδόσπλαγχνος εἰ" 
ΟῚ λὼ κἡ ’ ἢ ’ 9 φ ἤ 

εγὼ ὁ ἐσομιοι! σοι σκευοῷορος ἐν τῷ μκερει. 

488, τορόσϑον. σοῦ νοινιπὶ οοὐά, 
οὔπποβ Βάροθο {θα ἴ, τοοῖθ. ἰβεθὰ 

ἀἸοθηβ ἕατη}} ᾿παῃ ταὶ Βροηρ δ [θη 6η- 

οι ἀγιῖρὶς, Β᾽ δῖα π6 84 συΐαμι δα ἀποϊξ, 

ϑρα πόβοῖο δὴ 1η [οττηα νοΡ ΡΒ], ρεοσαΐα πὴ 
ἃ ΠΙΡΥΔΓΙΒ. πο δῖ, Χαπηίπϊαβ Π06 5] 

ἀϊοθγοῖ, θοπι οϑϑοί τσρόσϑου, αἰὐηιουδ 

εἰ). υυτι δπΐοιη 51. Βα θο}, ἠἸ6 ΘΓ 

ἀοθυἾ558 ν᾽ ἀδίην ἔογανα ἀοίίνα τσρόσϑες, 

ΘΠ Θη 1α Τά πι}}} νοῦθα, ἐνταῦϑ ἔχεις 

σὴν καρδίοιν, ἀοοἸαγδηΐ νϑίθυθβ Πηδρ᾽ 15{{], 

ἔνϑα σὴν χεῖρά μου τοροσήγαγες, ἤγουν 

τσερὶ τὸν τορωκχτόν. 

488. τοσοῦ ᾽στιν; Τῷ νουθα ρου ΡΟ 
να]ρὸὼ Βάροῖο οοητπδῖαν. ΜΔΩΪ6- 

δῦπ οϑὲ οἃ Χαπιμΐ δάβογθὶ ἀθθθιο, 

οαἱ (ἰδαα πέαν τη τν. σοδά. αἸοϑϑα τη Ο. 
“ΆΓ ε Ψ φΦ “ Α 

“τοῦ ᾽στιν ἡ καρδία σου : ὦ χρυσοῖ Θεοὶ, 
3 “ΟΑ"»»» Ν ΄ 2 Ν 

ἔνταῦν ἔχεις τὴν καρδίαν, ἔνθα μοῦ φσὴν 

χεῖρα τυροσήγαγες ; 
3 9᾽ . υ Ὅι] 3 Υ Φ. ν᾿ 

488, οὐκ ὧν ἑτερὸς ταῦς εἰργώσαως ἄ- 
. Ἢ 

νήρ. Βδηδ σϑῦί ΒΟΥ ΟΊ ΘΥ 18. : ἩΘΠΊΟ 86}16 
αἰλιι5 Ἰιος [δοἰ586,. ϑ64 ποι γαῖ ἴοο ἴῃ 
Οταοῖθ, δὶ ἰοροθαῖαν οὔκουν ἕσερος. 
Ῥατγιϊθ απ ὄν οπητΐπο γῆν} 5 πἴθη τα 
εὐ ποτὰ ἰοηπθπάϊ : Θαϊπ 5 ρΡ6. 7ᾶπι ἃ 

ΠΡ γᾶν "5. οὐ ἰϑϑᾶπη ν ἢ π}115, αἴ δι ριδ 81. 
[.γ8. 801. Τίιοβιῃ. 593. ἋΑ νϑιὸ οἱ" 

δ᾽ι5. Πο5ὲ Ἰροῖΐο ἴῃ Ο, οὐ δεωλόσερος 
ταῦτ᾽ εἰργώσωτ᾽ ἀνήρ. 

490. ἀπεψησώμην, ΟἸοδεὰ ἀχεσαογ- 
γισώμην.. 



’ ΩΝ Ὰ 3, 5 
ὧερε ὁὴ ταχέως αὖτ᾽" 

ΔΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

3 Ν, λ Ν ἵ οὐ γὰρ ἀλλὰ πειστέον" 
ἥ ἢ 

καὶ βλέψον εἰς τὸν ᾿ΗΠρακλειοξανϑίαν, 
ἊΝ ᾿ 4 Ὁ Ἁ Ἁ, Ἃ “ΨἌ 5 ΥὙΓὶ 

ει δειλὸς ἔσομαι. καὶ κατα σὲ τὸ λὴμ. ἔχων. 500 

'Δι. μὰ Δί᾽, ἀλλ᾽ ἀληθῶς δύκ Μελίτης μαστιγίας. 
τ δὰ Ν Ά 3 δὴ 4 Ἂῃ 

ᾧερε νυν, ἐγὼ τὰ στρώματ᾽ αἴρωμιαι τοιῦι,. 

Θε. ὦ φίλταϑ᾽ ἥκεις Ἡράκλεις : δεῦρ᾽ εἴσιϑι. 
Ἁ 3 Ε 7] ἢ 

ἡ γὰρ “τός, σ᾽ ὡς ἐπύϑεο, ἥκοντ᾽, εὐϑέως 
9 3} “ “ ’ 
ἔπεττεν ἄοτους- ἥψε κατερικτῶν γύτρας 
3 5, δ, -»" .“ » 

ἔτνους δύ᾽ ἢ τρεῖς" βοῦν ἀπηνηράκιξ᾽ ὅλον" 
"““ 327 ’ 

π-λακοῦντας ὦπτα, κολλάδους. ἀλλ᾽ εἴσιϑι. 
’ ) ᾽ - 

καλλιστ, ἐπαίνῳ. 
Ἂ , μὰ τὸν ᾿Απόλλω, οὐ μή σ᾽ ἐγὼ. 
Ψ "κα ᾽ , φ, ἢ Χ 

τοεριόψομαι ἀπελ-)όντ᾽- ἐπείτοι καὶ κρέα 
δ 3 , Ἂν ’ 

ἀνέξραττεν ὀρνίϑεια, καὶ τραγήματα 510 

ἔφουγε, κὥνον ἀνεκεοάννυ γλυκύτατον 
5 7 4 3 7 ἰὴ Ἷ 

ἀλλ᾽ εἰσι ἅμ᾽ ἐμιοί. 

501. Ῥάσπβ δγαΐ Δίποπ ἤο! 6. ἀϊ- 
φἴμ5, 4θ 4πὸ ν᾽ θυ ήπ5 Μίθυτβὶ 5. 

δοῷ. αὔρωμαι, δὶς ἴγο5 σοάά. τῇ 6 {10 

ΡυΠπηαν, παππᾶ ἴῃ μον 551 πιᾶτῃ βαίνῃ 

γανοοδ!) {{Π|, ΟΡ ΟΥρθτΆπι ἴῃ ΓΘ] 1611189 

απ] βοπη) οοηβοπῆς Ο. αὔρομοαι, αποά 
πιΘΠἤοϑυ} 6556 16ηὶ ἀδοϊαγανι αν 6- 

5115. 
Θοά. ἢϊς αποηπο αὔρωμαι. 
808. κάλλισε᾽, ἐπαινῶ, σ'ῴνν καλῶφ, 

ϑυπῖ ν]αμ 46 γαουβῆηϊ ἔὉΥΠ.1]88, φιῖθιιδ 

οὐϊαὶο δοπεεῖο ποηὶ εἰἰοπῖο8, ργαίϊα5 ἀρτιηΐ. 
Μψοῦθα βαηί Οαβαηθοηὶ ]1,6δοΐ, ὙΏΠρθον, 
ΘαΡ. ΧΥΪ. 1Π1110,. 5116 6δὲ Πα ΡΊ]ΔῸΠΗΙ 
πη θη. 11, 8. 86. εδὶ 8η6}}} ἀϊσοηιῖ: 
απιτι5 ἱπῖγος αὐ γ'απάθαπιι: Γιοβροπάοθέ 

ΟΒΊΟΙ65: Β6η6 ὑδοαδ ; {πὶ ργαΐα 65. Δὰ 

4ᾷοπὶ [οστπὶ ν᾽ 6 ᾿πίθυ ργθίθβ. 
518. ληρεῖς ἔχων. οὐ γάρ σ᾽ ἀφήσω. 

Π|:ς νοῦ, αὐτῷ ἀρ 5 ηγά 6 Βδοοίιο {γυῖα 
5 ηΐ, Ἰποῃθηῖο ΠῚ ΟΧΘΟΓΡ 8. 568] ]1ρ 6 γο, 
ἈΠΟ ἀάβουρ5᾽, Πην᾽ 5. θΥ 110 
Χαμ Βῖη5 Ἰθρί ἀθ γθουβαῖ εἶδ νου θ]5 κάλ- 

Ὺ ΄“ 

σανυ καλως. 

ληρεῖς ἔχων. 

λισεῖ, ἱπαινῶ, Τηβίπι δης}]]ὰ: Πα τι 
Δ ροί!ο ἀπιεΐ, κιξ 6ρῸ 16 Ἡτιπφιιατη δίπατα αὐῖτε, 

σχιαπαογιϊάδηι οῖςσ, ΑὈΠεΪ Ἰογαι Χδη- 

1185 ἃ[1ἃ ον ἶα σσάνν καλῶς. ῬῬοΐ- 

ϑϑῖπο ΒασοῖηΒ Βοῦγο ποί θη τὶ πο θα] δὲ 
ππηη6 ΤΡΟΠΒΔΉΠ ἀϊσδύθῦ Β διετι5. 65) ΠΟΉ 

δπῖην 6 απιϊίαπν. ἴτος ἀϊοιῖ 90 }}}4, αποΐ 
βοοη μά γαουβδίϊοη ΧΑ ΘΟΏ ΘΓ], 

αὖ Ἐπρουονα ἢΠΠὰ Ρυὴπιῖ: οὐ μή σ᾽ ἐγὼ 
«σεριδι ομ᾽ ἀσπελϑόνσ᾽" ἐπείσοι καὶ---οί οὖ 

γάρ σ᾽ ἀφήσω" καὶ γὰρ αὐλητρίς---ἴπ Α, 

οι Β. φαάβθπι οϑί 188 σ]0Ὸ ΡΘΥΙΒΟΠ ΔΎ ΤΠ 
ἀἰδτποῖο. ΤΠ ἢρῸ δηΐθ ληρεῖς ἔχων ρο1- 
Βοῃὴ οδέ Βδρο)ῖ, δηΐο καὶ γὰρ ΧΑΠί ΠΩ. 

Ιη Ο,, δηΐο ληρεῖς ἔχων ρμοτβομὰ οϑί Βδ6- 
οἢΐ, οαἱ οἴηηΐα σοπίϊ δ ταν ἀ5616 δά 
ὀρχηστρίδες ἠδυλλιῶσα,, ἡπῖθι15, νον} 5 
ὑντϑῆχα οβὲ ρϑύβοηῶ ΔηοΙ , ΘΒ ἀθ 
Ἰιὶς. εἰν ουβι τα {1115 ὁογίϊον ἔα οἵτπι Δἢ ἢ 11Π} 
ποπ ἱπάποιΐ, δά! ογϑιι απ δοιαὶ ηἠἰά 

μα αι6. ραιβοιδιῃ ἐσδοςαί, δα ἔα)}}: 
(οοΠΟμ ἃ ἢ οἵ 866 88 ΔΟΙ ΟΠ 61} ἰση υθ αὶ 

ν᾽ο65 βῷ ρ6 π6]}}15 ἀἰν] ἀθ 8 ρο8586, σΠηδπὶ 
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οὐ γάρ σ᾽ ἀφήσω": καὶ γὰρ αὐλητρίς γέ σοι 

Ὁ) 4 δὰ “ 3 ες Υ͂ ᾽ 7 

μί᾽ ἔνδον ἔστ᾽ ὡραιοτάτη, κὠρχηστρίδες 
Ω 79 Ἅἃ »᾿ 

ἕτεραι δύ᾽ ἢ τρεῖς - - - 
«τῶς λέγείς; ὀρχηστρίδες ; 

ἠδυλλιῶσαι, κᾷρτι παρατετιλμέναι. 

ἀλλ᾽ εἴσιδ᾽, εἷς ὃ μάγειρος ἤδη τὰ τεμάχη 

ἤμελλ᾽ ἀφαιρεῖν, χ᾽ ἡ τράπεζ᾽ εἰσήρετο. 

“«“ ῆἊ5 "7 3. ΟΝ ε 3 ἥ»-. 

ταῖς ἔνδον οὔσαις, αὐτὸς ὡς εἰσέρχομαι. 

Δι. 

ἃ ΠΡ ΡΑΥ}15 Παγηἢ ΓΟΥᾺ ΠῚ ΡΥ ΟΥΒῈ5 12} 06 11- 

εἰ5 Τἀσίπ αὶ ἐδ Ὁ 
πῃ Ὁ. Δ, δ ιυκΚοιὶ ποῖ ἃ ΒΗ ΠΔΠΏ0 

δα 115, απιᾶ5 0 ρΓΙ πηι ροβὲ Πρ 685- 

988 Πδα5 ᾿πϑρίοῖο, νἹᾶθοὸ νιν πὶ ἢ {π|η] 
ἀοοί βϑι μη σΘ δ. 1556 ϑίἴαπι νουθἃ λη- 
ρεῖς ἔχων οὐ γάρ σ᾽ ἀφήσω. ποη Βδο- 

610, 5864 Αποῖ]]α: τ] θη θὰ 6586. Δὲ 

ἔλ!Π|. δαπι ογθάο, ἡπππὶ δ᾽ 516 1η ἃ}}5 

6558 δἰ. Θυοά εχ ἴρ88 βεπέθηίἃ δἰ ]- 

οὐ οα] Πρ ν, οὐ] ἀ 1116 ὁχ 8]Π1ἃ ατιᾶἃ- 
Ρίαπι δα! 0 8 6556 μοι πη. Τὴ ΘΓΓΟ ΘΟ, 
ἄσφθι. Θοτεῖ σα Π1118. ΘΟμΒΘ  }πη1 Ππ88 ἰη- 

ΒΡΘΧΊΠΙΙΒ οὔποθ, ἴπ ρυοοάθηία ποία 
δὰ ν. δ08, ρυίαδαξ τηθίγαιη ᾿α ΟγατΘ, 

4π|ἃ ποη πιΘη ποι ὠ ου ροδίαΒ Αἰ1608 

ἴπ τπιπ8πηὶ 5. ] απ ΘΟ ΓΘ Γ6. 5016 "8, 

4υοά οὔβουνανὶ δά ἴχγ8. 275. 146 

ΤΠ δθη. 717. ϑορι. Δμιρ,. 4568. (Βα, 
Τγι. 5332. (Βα. Οὐ]. 989. 

ἐγὼ οὔτ᾽ ἄνανδρον τήνδε φὴν εσόλιν λέ- 

γῶν. 

ἘΕχοιηρὶα ραβδιη οὐνία, ἴῃ ποία αν. 
991. Μελιτίδαι καϑῆντο, ἹΚιιξίοτο οἱ 

Βοι οῖο οὈ]οα αἴ, σορτΐαι ἀρ Οο- 

τὴϊόιῖ τθιἸπϑηἀδιηὴ 6856 βἰαίιθηβ, οἵ 
ἃρπὰ ϑιυϊάδιη Γθροποπόδιῃ : βοο ἠδ 
Θηΐπὶ ἴ Μόέλιτος ΘΟΥΤΙρ1,). ααἴα ἀογίναίαν 
μος ποιηθῇ ἃ μέλε» 611}118 πἰτᾶητι6 50}1- 

θὰ Ὀγονβ οϑί, ὥ'ϑά πιιρὰβ ἃρ]ΐ. σσόλις 
π{π 8 π| 6116 501} θὰπι οὐτιῖρὶξ : ἰδιηθη ἴῃ 

τοολίτης τιθ ϊὰ 5θπιροῦ μγοά ποίαν, {{1- 
ἀοιηήϊιδ ἴῃ φσολιτεύομαι βοοαπάδ, ἢ 

ἐ7ι : , [4 "“ 9 ’ὔ 
ἔλι γυν, ᾧρασον πρώτιστα ταῖς ὀρχηστισι 

δ29 
ςῳ [4 ο“, ἣν 4 3 

ὁ παῖς, ἀκολούσει δεῦρο, τὰ σκεύη ᾧέρων. 
5 τὸ ΚΝ Ν “. 
ἐπίσχες οὗτος. οὔ τι που σπουδὴν ποιεῖς, 

αυδη τέο ποη ηῖ5 Μέλετος σοηδίηϊ 6Χ- 
ΘΙ ΡΙ θς τἱάθ ἔνβοπι, -(Πθγγία 28. ΙΧ. 

Θιιοά δυΐθη οομβοί δα ες ρτογθη δι 

6556 ᾿δοι! οὔθ κάϑηνται, 1ά τηδ {6518 

Ἰοοὶ τϑίθ}} 1} βθηίεηῖ8. φέως 101 5᾽6.1- 

ἤραΐ τορὸ τοῦ, «πρότερον, απίθα, οἴ ορρο- 

αἰτὰῦ ἀάνουθο νῦν, απο εϑὲ ν. 980. 

Ῥτοϊμάθ, αἱ ἀϊχὶ, νϑυθυ ἢ ροίΘ5ὲ 

6556 1θῃ} 00 }}5 ρι5Θ ἢ 15... 
514... μι' ἕνδὸον ἔσϑ᾽, (οάά. αἱ ΠΡ Γ65- 

5], ἥδ᾽ ἔνδον ἔσθ᾽, απο ΔΡΒαγάπ ΠῚ 69, 
δάδ6ο εἰ ἰδία εἰ ἠδ᾽, ἤοσθ, οὐ ἰβθυ δ ἢ 
ψοΙβίοΠ6. Ἰηϊουργοίθθ, (θυ  ββι δ, ηἱ 
ἔα }10γ. σομ) οί τὰ ν ϑυα πὶ ροὗἴεΒ πη α τη 

ΥΘΒΓΓΩΣ : αὐλητρὶς μίω, καὶ ὀρχηστρίδες 

δύο ἢ τρεῖς. 
δοὲ, οὐ σι που. Δαϊρο οὔτοι του 

ΡῬοβϑιπιάαΐο πιϑίνο, απο πθ0 ΠΟΠ 

Εἰ Θη 4ἀ 76 ροϊη]55οῖ, Ταμποθη 1πχία ΨῺ]- 

διαΐδπι βουϊρίηναιι ἢ} Ὁ ΘΙ 5111} ρΓΟΐδεε 

ἀποίον Βοοίνη Ῥανσυΐανιπ) Ἰοθο δᾶ 
ν. 460. ἰατιφαῖο : 564 πο ἴοπο Ἰη νὰ, ρ. 

998, δὶ 46 οὔ σι που ἀρ}, ἃ Πα νὰν πὸ- 
ἩΪτι5 ὙΠ} π1πὶ ἀρ ποβοῖί. οὖ σοὶ ποὺ 6 αῃϊ- 
ἄθιη ρυξοιηι δ. 1 Ἰη θυγορ τ 0}}6 δά- 

ὮΠ]Π δ αταγ οἰ ΘΡ ΠΠ6 ἰδ: Ραυτου]ς, 

4 νά] θηΐ πιιηι, 1 γ 515ῖν, 554. 
σὶ βδύλλεϑ᾽ ἡμᾶς, οὔ σι που πολλαὶ 

δοκοῦμεν εἶναι" 

Οοηο. 529, 
οὔ τι ποῦ 

Κινησίας σου κωτατετίληκίν ποθεν; 
014. 837. 
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. ΡΤ ΘΝ γι Α : ὅτιή σε παίζων Ἣρακλέα γ᾽ ἐσκεύασα :; 
3 Ἁ ΄ 3 “ πα ’ὔ 

οὐ μὴ φλυαρήσεις ἔχων, ὦ ΞΞανϑία, 
39 . ἡ ’ ’ 9 53 ’ Ἁ ’ 

ἀλλ ἀράμενος Ὑ οἰσεις σάλιν τὰ στρωματα. 

Ἃ Ψ 3 ἃ δωκας αὐτός. 

κατάϑου τὸ δέρμα. 

τί δ᾽ ἔστιν; οὐ δήπου μ᾽ ἀφελέσϑαι διανοεῖ 

οὐ τάχ᾽, ἀλλ᾽ ἤδη ποιῶ. 

ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι 
. “- “ 9 , καὶ τοῖς σεοισιν ἐπιτρέπω. 

Ν “- ’ ’ 

τὸ δὲ πρροσδοκῆσαί σ᾽ οὐκ ἀνόητον καὶ κενὸν, 

Υ͂ “ 

«ποίοις Θεοῖς ; 

δ80 

ὡς. δοῦλος ὧν καὶ ϑνητὸς, ᾿Αλκμήνης ἔσει ; 
3 ἤ “““4ὩὍπὋὮ 37 .59 35 5» ἤ Ἂ 

ἀμέλει, καλῶς" ἔχ᾽ αὐτ᾽. ἴσως γάρτοι τοτὲ 

ἐμοῦ δεηϑείης ἂν, εἰ ϑεὸς ϑέλοι. 

Χο. ταῦτα μὲν πρὸς εἰνδρός ἔστι νοῦν ἔχοντος καὶ φρένας, 
καὶ πολλὰ ποεριπεπλευκότος, 

μετακυλινδεῖν αὑτὸν αἰεὶ 
πρὸς τὸν εὖ πράττοντα μᾶλλον τοῖχον, ἢ γεγραμμένην 

οὗφος, αἰ ποιεῖς κα οὗ σι τσου χέξεις: 
ψιάς κἀ Νῦν. 1260). ΠΟ ἴῃ ἐἸυ 5 οοαά, 
Βογιρίυιη ροιβρίσα οὔ σι τον, ατιοἀ τὸ- 
Ρογββοῖ δἰΐδιη Κὶ αβίθγιιβ ἴῃ δαὶ, ΑἸα] 
οἱ Βοιηδγαὶ Δαπίδ, 51 δὰβ σοῃβ} 1556. 

Τυροί ποῖ, αὐ νἹ φῦ, ἜΥγο 6 ΘΧΟΘΌΒΏΙΗ 

ἰπ δἀϊίϊοια Ρ]}]. Φπηῖ οὔ σοι του, ἀπ 46 

ἴῃ σοίθγαβ ΓΔ ἢ 511 6 48, 61}115 1} 8- 

Πἶβ ΠΟῚ 6δϑΐ πΠι|6115 οὐάδχ, δχ ἔγθαιθηῖς 

Ρδγιη ας 6 νοοιϊα  ἢ} σεν σϑι,) σεν (1125 

οὈβογναία [αἷ 8)4 ΤΊ 65). 21, 1 Εχοθι- 

Ρἢ18 ϑοα!!ρουὶ οὗσος, οὔτις τσοὺ --οΕρθτὰ- 
ΓΌΙΩ ΘΓΓΟΙΘ ΠΙΔ 6510 ρ1Ὸ οὔ σι σου. 

δ4ά. οὗ μὴ φλυαρήσεις ἔχων. ϑ΄1α θ6Ππ6 
σα ]οῸ ἸδρΊζι ἴῃ ̓τὴ μ᾽ 68515 ΟΠ Π1θ118. ΝΟ 

δἰϊαι βογρίι ᾽ν Β, Ὁ, Ῥεϑερθιδι ἰὰ 
Α. [. φλναρήσης. 

δώ5. ἀλλ᾽ ἀράμενός γ᾽ οἴσεις. Τη Ὁ. Ὁ. 

ἀράμενος οἴσεις, Οὐ ἶδ8ὰ ρανίϊοα ἃ, αἰῶ 

δὰ 560} Δ ᾿ 116 πΘοοβϑα να δϑοῖ, φυὰ- 
408 ἰἁμαυαηι Γαΐου ο πμοίγαια ποπ ᾿παϊ- 

δεῖ, Ναῖὴ ἴῃ ἀράμενος μγῖτηα Ἰοησ ἃ 68, 
Εδῃὶ βᾶπθ 806586 Π8]]6 1]. 

591. ᾿Αλκμήνης ἔσω. ἨΊϊς, υἱ πιοάο 

ΒΈΡΓΒ, ρδγοα] ἂπι γε ᾿ηϑογίαμι 6Χ Εἰ θθηΐ 

Π. ΘΠ ὈΓΏ ἢ 60,.᾿Αλκρήνης γ᾽ ἔσει : ἰᾶται θΘ6Π6 

ΠῸ ἴῃ Ἰοοο, 4ιτπ| ἴῃ Δ] (6 ΓΟ, . 

599. εἰ ϑεὸς ϑέλοι. Μα16 ἴῃ Ο, ϑέλει. 

γιἊ6 ποί, δά ΡΙαΐ. 1037. 

ὅ94, Θεοὶ βοαυπηΐαν βορίθπι νΘΥΒΌ 
Ῥδγρθγϑιῃ σα] οῸ ̓ π ἰδοδι ἀρ 651] Βα ηΐ, 

Θαιηΐ ἢὰ μι δ 6 βέγορ]δ,ς α11 ἴῃ Δ} ἸΒΈΤΟ ΡΠ, 
αυῷ ν. δὅ90. ᾿πο] 11, οἴ Π 68. ἰγοοπαϊοὶ, 
δχοθρίο βδεοιμάο, 4αἱ] ᾿δμ Ὀ᾽6 115 651. 

586. ἴῃ ᾿πϑιρτη. μεσακυλινδεῖν γ᾽ 
Τηα 1] 6. ρᾶν Ἰο]π ΠΟ ἂρ: 

ποϑοπηΐ σοίθυϊ. ᾿ 

557. τὸν εὖ πράσφοντα μᾶλλον τοῖχον. 
Ηος οτάϊηθ οοἸ]θοαΐο γοο 85 ἴπ πιο ιν θ ́, 
γψυ] σὺ σοῖχον μᾶλλον. ΔΑΑἀεαπιβθγδίιὰ 

μος, [εϑία δ. μο  αβὶθ, εχ Ἐασιρ  ἀἰ ΑἸὸ- 
ΘΠ: 

ΚΡ 
αυτον. 



Π᾿ΒΑΤΡΑΧΟΙ. 

ν : Ἐς ' οὦ Ν εἰκόν ἑστάναι, χαβύνϑ᾽ ἐν σχῆμα" τὸ δὲ μετ 
Ν 

σοὺς τὸ μαλ)ακώτερον, 
δεξιοῦ τορὸς ἀνδρός ἐστι, καὶ φύσει Θηραμένους. δέ 

93 ᾿ Ἵ 4 ὶ “ “ 
Δι. οὐ γὰρ ἂν γέλοιον ἦν, εἰ Ξξανϑίας μὲν δοῦλος ὧν, 

ἐν στρώμασιν Μιλησίοις 
" ’ - 459, 

ἀνατετραμμένος, Φιλῶν ὁρ- 

χηστρίδ᾽, εἶτ᾽ ἥτησεν ἀμ, (δ᾽, ἐγὼ δὲ πρὸς τοῦτον βλέπων 

οὗ γάρ ποτ᾽ εἴων Σϑένελον εἰς «ὃν εὖ- 
συχῆ 

χωροῦντα φοῖχον, «ἧς δίκης σ᾽ ἀσόοσεε- 
θέειν. 

Ῥιονθγθίμππι 65: πρὸς σὸν εὖ πράττοντα 
τοῖχον ῥέπειν, ἃ ὨδΥΓΡΆΠΕ 5 {τὰ η518- 
ἴπ!, 41], 5148 η 640 ηδΥ 18 ΔΙ (δ πὶ [8.15 

ἥποίι ἀδρτγίππδίαγ, ᾿π 8[{6γιὰπὶ {Γ8 η5681"- 
τπΐὶ φιοά 8}{1}}8 δι! ποῖ, 

538. τὸ δὲ μεταστρέφειν. 515 θθ πε Α, 
Ο. ἴα ἰιοο ρ᾽οββᾶ μετωσσρέφεσθαι, 4188 

Δ Ὁ 4}115 Πθυαγ 15. τη ἰοπίπιη ἰηγεϑοῖα, 00- 

οαϑΙοπ οι ἀδαϊξ σαυβαμπι αἰ σ᾽ β᾽ πὶ, αἰμ88 
ν]ρῸ γεσορία εϑί, θαάοιηα 18 ρΕ551Πι8, 

τ 6 Χ ἈΠ 506 ἀρ ραγ Ὁ ρεταστρέφειν 
πδα}Π 16 Ῥοθίαα. ργθ μεταστρέφειν 
ξαυτὸν, Εἰ Θρ' 8 65, 

540, Νουϊβθιπνὺβ ἴθ Πὺ8 ἐδπιρουῖς 
μδέονῖα Τ ναι θ 88, ἘΠ186 Χχχ, Τυ- 
τη πἾ8 4] ΟΟΙ τ πὰ8 ΔρρΕ]]αΐ5. [Ὁ1:. 
6 οο νἱάθηάι5 Χεπορίιοῃ. 

541. ΑἸτπ ογϑίοημα ὁοίο γΘΙΒΊΠΙΠΊ, 
ἢ] ρούρθγῶμ ν]ρο τη ἀδοθιη αἸ5 10 011 
Βθηί, ΨαΠΡῸ 516 Ἰδρι μίαν Πἴο οἱ ν ξα18 
545. 

οὗ γὰρ δὴ γέλοιον ἦν, εἰ Ἐξανϑίας μὴν 
δοῦλος ὧν, 

ἀναφετραμ μένος, κενῶν ὑρ---- 

ῬυΠβ ψδΥβ 5 τα γα μη δίοι αϑὲ {το μα]- 
ΟἿ15. δἰνξ 6586 ἀθθεί, αὐ ρᾷ"] 8110 σοη- 
ΒΥ, ΥὙΘΥΒΗΪ 501]Π1|06ὲ 597, 564 θυ ΐηιῸ 
Ῥεάθ ὑπριῖεν οἹαυ Ἰοαΐ, ΡῬγϑίθγθα πηᾶ- 
ει οβέα αι ἸΌΟΪ σθηβαμη ἤθη το ἀμ να - 
να : 4πηῦη, νἱαϊουζια ἐγαξ.. .. αν ατν- 

ποὺ γἱαϊἸουϊιι δ5δεῖγ. αἱ ΟΧ νἹ 58 η 6} {1:8 
γουη5. Ὠδορβῖ τας Πἴο ῥαν!ου]α 

ἄν, απδτη Πρ 88 ̓π 4 0185. αἴθο556 πο ρᾶ- 

αἰίαγ, ὅαπι ν᾽ άδαπιβ, φαΐ 510 ἴπ ορί! - 
115. ΘΕ Π5 1158: 2186 16. ΘΟ ΟΡ 59). 08 

ΤΌΘ. 8.611, ροδία πδπὶ 181 ἴῃ ΘΟ ]08 
ἐπουγνσγπαΐ ἰδία τπδηάς, [Ιπ οοά, Ἰ|- 
4140 5ουἸ ρέαπ) οὐ γὰρ ἂν γέλοιον ἦν ; Τὰ 
ΠΟ πιθγ. δὲ πὶ Ο, οὐ γὰρ γέλοιον ἤν, ΟἸὨ 850 

110 δὰ, ποιὰ μαθθηΐ ἄπο 411}, 564 δ} 
πὴ ρουτέο δογγεοΐονδ 156 τη, 4 ΚΙ 5.18 

50 ΠΟ Ραγπὸ Ὠππηδῖο, ΠΟῊ ρμοίαδβίαίθ πι6- 
ιἸοϑαίιν. Δ ροδία εδβϑὲ ὦν, αυοά 185 
ΘΟ ρΊ 8 ΠΌΤ Γ115. ΟΥΩ 1855 11 ΟΌΒΘΥ νυ ἹΠ108, 

Τδεῖιβ γ 5115 αἰ πιθίου δδί, αὶ 58} {6} 

6856 ἀθῦϑέ, ἱγοσ δου: 5664 ἐθυο Ρ6 48 
οἰαυαϊσαξ, ΠἊ] 5|τὸ ἰγοοϊιθθο Θροπ 6115 
εϑί, Θυοὰ να!ρὸ ερίταν κινῶν, 14 4Π1τ- 
ΠΟ, ΠΟ] οββθιμᾶ 6586 Οἱ αι ΒΡ  βο Τρία πὶ 

δά ἀδοϊαγαῃ ἄατη νίαν. οἱ οί οπθιη ρ6- 
πη: ἡοοία φιλῶν. Θυύὴ δπΐπι βοϊγοί 

Αταιηπηδίσαβ φιλεῖν {τ1ὰ 5: Ῥ᾽' αἰ ἤοᾶτ8, α- 
“1076, οδομίαγὶ εἰ γιζιονε, Ῥοβίνθιμα 516- 
ηἰδαίίοπο ἴσο ροβι πὶ 68θδ ἹΠΘ]ΟΔ ΓΘ 
γο εἶς, Ἰθοϊηάθ, ααοὰ οσαπὶ Βοὴα 1110- 
τη νϑηΐα ἀϊοίτπι οἷἐ, 4], ἃποιηοάο 1ἃ 
Πδτὶ μού δνῖῖ, ποὰ ΤΠ 16 ΠΟ απΐ, {νἀ 6 
ποῖ, δά 874.) οἸοθθῷ 1 ΘΠ μι] Πη88 ὕΟΟΙ5 
Ἰοο ἢ 88. πρέγ 51, Ησοο, 51 αι οδΐ 
ΘΟΥΕΪ οΘυ 55 0}. 8, ΝΘ 418 δυΐδηι 

αὐ τίνοίαν αἰ χαϊὰ τη6 πονὶ ἔπι αἀίδγιθ, 

Ἰζυδιϑυ οὈβενναι σπθ πη). 50} απ ρα 11π- 
ἄδην αὐὐὐθιι5 ἰδριζαν γι} }5 1ἢ οορίοξο οἵ 
αἴ} τἀ γογθογαη, 40 Θἀ ΠΟ ὁτὰ 
δα Ἰοουρ! αν! : ΦΙΔΕῚΙ͂Ν Πιοποσῖε αὶ" 
οἷν ργῸ ΟΝ ΟΜ ΒΕΒῈ : ραγὶ γΥαίϊοη!θ αὐ 

Οὐαἰϊὶ56, ΒΑΊΒΈΝ ὑνὰ γηαδΒ. (υ)}ὰ5. τοὶ 

π᾿ ὀχ θυ ἴαμι τας νεγδι οηο, 910. 
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τοῦ ᾽ρεδίνϑου ᾽δραττόμην" οὗ- 
τος δ᾽, ἅτ᾽ ὧν αὐτὸς ττανοῦργος, 
Κρ δὰ τ 3...5 Φὰ ’ 
εἶδε, κατ᾽ ἐκ τῆς γνάϑου 

᾿ς πὺξ πατάξας μου ’ξέκοψε τοὺς χοροὺς τοὺς προσϑίους ; 

Πα. α΄. Πλαθάνη, Πλαθάνη, δεῦρ᾽ ἔλθ᾽, ὃ πανϑργος ϑτοσὶ, 
. ι ͵ 

ὃς, εἰς τὸ ττανδοκεῖον εἰσελϑ ὧν πτοτε, δδ0 
ε , ϑην 3 ἢ, , Πα, ς “ 
ἐκκαίδεκ᾽ ἄρτους κατέφαγεν ἡμῶν. 

ἊΣ 
9 ο » Ν. “ 

ἐκεῖνος αὐτὸς δῆτα. 

νὴ Δία, 

Ἁ [ν ’ 
κακὸν ἥκει τινι. 

[4 Ν “4 Ἁ ΄ Α͂ΜΩΑ 39 νγἡ 
Πα. α΄. καὶ κρέα γε τορὸς τούτοισιν ἀνάδραστ᾽ εἴκοσιν 

ἀν᾽ ἡμιωθολιαῖα. 
’ ’ 

δώσει τις δίκην. 
’ Ἁ ΝΥ " 

α΄. καὶ τὰ σκόροδα τὰ πολλα. 

ληρεῖς, ὦ γύναι, 
κοὺκ οἷσ)᾽ ὅ τι λέγεις. 

Πα. α΄. οὐμενοῦν με προσεδόκας, 

ὁτιὴ κοϑόρνους εἶχες, ἀναγνῶναί σ᾽ ἔτι; 
2 

Πα. β΄. τί δαί; τὸ πολὺ τάριχος οὐχ εἴρηκά πω; 

μὰ ΔΙ᾽, οὐδὲ τὸν τυρόν γε τὸν χλωρὸν, τάλαν, 
ἃ 5. κᾺ 3 -. “» ᾽’ 

ὃν αὐτὸς αὐτοῖς τοῖς ταλάροις κατήσϑιε. 

δ48, μον ᾿ζέκοψε. ϑ΄σ ἴῃ οοἄ. τη60 

βουϊρίαη μον ϑλόέψιν. Τῃ 4115, αὐ ἴῃ 
ΠΏ ργθββὶβ, ογαβὶβ δδϑί μοὐξέκοψε, ηοά 
ΒοΟΙρὶ οἰΐαπὶ ροΐαϊξ ρῖὸ μοι. ἐξέχοψε. 
γιά δὰ Τβδβιῃ. 158. ἴῃ Ο. μ᾽ ἐζξέ- 

κοψε, 118 Θοπβίγιοιΐοπα, ΠΘαρ6 σαφέώ- 
ξας με, ἰξέκοψε. 

551. νὴ Δία. Ῥεογβοηα γα] 0Ὸ ε5: Πλα- 
ϑάνη. ἴῃ πηθὺ οοά. ἑἱφέρα πανδοκεύτρια, 
515 εἰίαπὶ Β. ὦ, Τὰ τπϑῖθγ, ᾿ς Πλα- 
ϑάνη. Αἴ ν. 558. ριαῆχαπι ἄλλη σαν- 

δοκεύφριω : εἴ ν, 556. ἀπίθ οὐμενοῦν ρτῶ- 
ἤχυπι σπανδοκεύφρια, 

δ54. ἀν᾽ ἡμιωρολιαῖα, 816 ἀϊδιϊποία 
ἵπ πρὸ δοάϊοα βονὶρίιιη, ΑἸ ρθιρο- 
τῶ πι ΘΟ} ΠΟΥ π) ἀνηρμωφολιαῖα, Ἰἰθτατνὶ- 

560 

οὐατι ἱπιρογ α. ΟἸοσ5α 11115 8 ΠΕ] 410 Ὁ 
δ οἰ ποούᾶπι βουρίαταιη γρίενίαν ἴῃ Ο, 

ἄξιον ἡμίσεος ὀδολοῦ ἕν ἕκασφον. ὙΕΓΙΠὰ 

νι ἀεναΐ Καὶ ἀβίθγιβ. 
δ59, ΑἸ οτὶ οδυρομθ σ 8118 ἢἷο {ν1- 

βθεΐα5 ἴῃ οοἀ. πη60 δἱ ἱπ Β. Τῃ πιϑπιθτ. 
δέϊη Ὁ. εἰάδημ δοίη ομἱ ΒΌΡΟΥΙοΥ 
δάβοτγ ρίτ8. 

560. ὃν αὐτὸς αὐτοῖς «οῖς ταλάροις χῶ- 
σήσϑιι.  ΕΠΕρΔἢ5 Ἰθοἴϊο, 4 8Π| 6 ΠΙΘ ΠῚ, 
γοδε τα], ἴθ ααἰδνιι5. βογιρίιπι ὅν αὐτὸς 
αὐσοῖς ταλάροις---- ΟΥ̓, 580 ΔΓ 010, 4161 
δα τηρϑέγϊ εἴ βθ 018 ΠΟΥΠΙΔΠῚ ἰπβθιΐ. 
Οοτγθοῦοποιῃ ᾿βίαπι απ οογίδιπ 4088} 
{01} 6 πὶ σοι ἢ τπιᾶνὶζ ροδέπιοάτπι ΒδρΊυ5 

Ο, ἴὰ φὰο ρϑιβρίοι βουϊρίαπι, ὅν οὗσος 



ΒΑΤΡΑΧΟΙ. Γ᾿ 

κἄπειτ᾽, ἐπειδὴ τἀργύριον ἐπραττόμην, 
ἔδλεψεν εἰς ἐμὲ δοιμὺ, κἀμυκᾶτό γε. 

᾿ ᾿ μὰ κὰ [4 “ 
τούτου πτάνυ τοὔργον" οὗτος ὁ τρόπος τοανταχοῦ. 

Πα. β΄. καὶ τὸ ξίφος γ᾽ ἐσπᾶτο, μιαίνεσϑαι δοκῶν. 
’ 

11α. α΄. νὴ Δία, τάλαινα. 

β΄. 
᾽ ἌΣ 

γὼ δὲ δείσασαὶ γέπτω 

ἐπὶ τὴν κατήλιφ᾽ εὐθὺς ἀνεπηδήσαμεν᾽ 
ὁ δ᾽ ὥχετ᾽ ἐξᾷάξας γε, τὰς ψιάδους χαδών. 

αὐσοῖς τοῖς ταλάροις πατήσϑιεν, ΤΠΊρΥ 
γοσθβ οὗτος οἱ αὐτοῖς βιιρογβοτγιρία ρ]058- 
88 σύν - νϑοΐ ταλάροις Βι1ρΘΥΒοΓΙρίδ ρ105- 
58 : καλαϑίσκοις. λέγει δὲ σὰ λεγόμενα 

ἰδιωτικῶς τυροδόλια, δα 50.106 Π5 ρτὶ- 
πα δ π  ππϑά γουίο δαηἶθηι ᾿ΘΟΙ ΟΠ ΘΠ 6 
Καῖ, οοά, ἃ Κιιιβίονιο ϑποίδίβπι [{|556, 

αυδιῃ ποὴ πα 1σαγ6 Τα πέαηι, 564 γϑοῖ βθγ 
ἀοθυθνγαί, Του οἰϊᾶπλ δα οἰται ἴπ οο- 

ἀϊοθ 6 ἅπὸ πηθι8 ἀθγινϑέυϑ. ἴῃ ἴ06 
ΒΟΥ ρέμα Π) ρΘ 5811 4810 ΠΙΘΙΓΟ, ὃν οὗ τος σὺν 
τοῖς σαλάροις κατήσθιε. Ὑιάο5 δάγοι- 
Ῥήατη σὺν 6 ρ΄ οββα ἴῃ ἰοχύμπι ἐγ Π511586, 

δὲ ρ πη ΐπαιῖπ' ΤΟ 6 6Π) αὐτοῖς 5646 588 6]6- 
οἶββθ. [Ι͂ἃ Β, ἥνπερ σὺν αὐτοῖς σοῖς ταλά- 

οι, 41 Ἰἰοοῖίο ἴῃ πον]ββίιηῖβ δα ϊτ, 
Θιηθηἀδίο γοργβθηίαία : παι ἴῃ ρυ]οτὶ- 

θ05 νὰ ν118 ΠΊΘ ἢ ἀδ 1 ΔΘΟΘββΙ ἢ 0115 46- 
ΡΓαγαία οβί. Μη Ίναγθ σϑνο οἴιπὶ ΠἰΡὈγ8- 
ΤΊΟΓΙΠ. Β' ΠΡΟ ἢ. ἔπτη ο] οββαίουαπι ἴΠ- 

ορίδπι 41Πσ 6 πίϊαι. δ αἱ ἃ ορ115 οναΐ 

ΟΡΒθυνᾶγΘ 5 ρριθββίοηθπι ἀάνογθ!} σὺν, 

ἸἈΠαὰαΠῚ 81 τατῖι8 α]4 δββοί ὃ ΝΊΠΙΙ 
ΡΠ ἡποβν15 βου! ρίο 68 ἴδ δ Πρεὶ ἔγθ- 

Ππϑη 1118, 61}}115 6Χ ΘΙ 018. ΘΟΠΡ ΓΘ. Ρ1- 
{τη 685οΐ, 

Οοά, ὅν οὗφος αὐτοῖς ταλάροις καφήσϑι9, 

ΔΡΒογρίο ἃ ργσθάθημ 5. }}.ὰ θα ἀντοι]ο. 
562. καἀμυκᾶσό γε. Οοά, κάπεμυκᾷτό 

γι. 6]. "ἱ ἴῃ 60 ἐπεδριμήσωτο. (ὐοῆη- 

ροϑβίταηι Πα ἃ ἃ 8110] οσοηγιαίΐ, πΠοβοΐο : 
᾿ΐς ρου πιϑίτι [Θρθπν Ἰοσιν π0} ᾿πθοὺ, 
4πππ1} υΥΠπΠ8 1 ῥουκῶώροας ρτοήιιοδίι", 

 δ6ὅ, νὴ Δία, τάλαινα. ὕογθα ἢῶο, 

καὶ τοῦτο τούτου τοῦργον. ἀλλ᾽ ἐχρῆν τι δρᾷν. 
3 ὃ ἴ [Ά α΄. ἴϑι δὴ κάλεσον τὸν τοροστάτην Κιλέωνά μοι. 

4αά ΘΔ ρο δ σηἶσῸ ΘΟΝ ἰ ΒΈ ΒΗ Τ,. ἴγο5 
6084, 6 αυΐδιι5 Τοχίατα. σοῃβίϊπ], Χδη- 

{π|ς τδαππΐ, Α. Β. Ὦ. Τὴ ᾿Ἰβάθιη α185 

βοαιππηίΐαν νὼ δὲ απ ροπᾶ δά βοτΊρῖα Βι1ηξ, 
Ιη (. ἀπίθ νὴ Δίῳ ρϑγυβοπᾶ δϑὶ Χηΐϊς - 
8604 οἸάδηι βοαθηξα ΘΟΠ ἢ ΠΘ ΠΙᾺ 115- 

η4π6 δὰ ν. δ68. ουΐ ρμιρῆχα ρϑβοπδ 
Βδοοῖ!. δι οβία τ} 5 αἰ β πο. ]ο ἢΪ8 ᾿ 
ΔΡπηγά 85, αα ὦ οφίθηα!ξ ΔΙ! ααἱὰ 18π 
ΟἸἸπὶ [16 τα ταϊιτη ἔπ158586. ουθα νὴ Δία 
ςάλαινα ποῖ 6] 56 Π) ρ δ ΒΟ 88 511, οα- 
105. ρυβοθάθηβ γϑγβιιβ, (ὐοποι Βρτᾶ 
ν. δ52. ϑεά ἴῃ Χϑηίῃ1θ8. ΡΓῖ65 τη] }1Π|6 

{τα ηϑίεγεῖ ἀοθαθτα πέ: πα ηἴ α᾽ θεῖ τῳ σἂτι- 

Ροπῶ, ουἱΪ θὰ γϑ α! 6], 
νὴ Δία, τάλαινα. ἢφθο οἴϊατη ἴπ οοά, 

ΧαΒ 6. εὐ θαπηΐαι : απ85 ΒΘ] Πα 

1ῃ, Θοάθιη ψο δι, ΘΔ 1|}001}28. 

866. κατήλιφα. ΟἸοββα κλίμακα. 

568. Τπΐορτα. ἄπο γψούβαθ Χδη- 
{πε τ θαπηΐ ἵν, σοάά. σαηιὶ νοίΐ. αἴ, 

γϑοῖθ. ἴηπ ὑθοθηθονθ5 νοῦθᾶ ἀλλ᾽ ἔ- ' 
χρῆν τι δρᾷν Ρίαιϊαηα, Βεα 4] θυ σα ροπο, 
Δαἀβονρία βυυυῖ, Θαρουβουρία ἰὼ ὁοάά. 
Θ᾽ οββᾶ 516 ρῃγΆβ]η βυρρὶεξ : ἐχρῆν ὑμῶρ 

Θεὰ 
Ὁεγ0 ἵπὶ Ῥε(165 υο5 σοἩ]] οἰ εθαὐ5 ὃ Ἰπιπιὸ ΘροΥ- 

ἰεὐαὶ νος αἰϊχιυυϊα Γαςεγ8., ψιι9 ραμπας αὖ. 6ο 
116} 6118, 

569. Οἰδοη οἱ Ἡυρθυθοῖΐὰ5 6. νἱνὶβ 

οχοθϑϑοιδηΐ, απο δοιὰ ἢ {}}}}]}8, 
Πο5 ἰδοοίθ (οιηΐοῦνβ απ ΡΟ ΠΩ ΓῺ ΠῚ μϑέγο- 

Π05 ὩΡηα Γαἴδτος ἔδοὶί. 

σῷ δρᾷν περὶ αὐτόν, ϑΘηβ18 651: 



ὄ 

Ἷ Ἁ 93» 3 ε 

Πα. β΄. σὺ δ᾽ ἔμοιγ᾽, ἐάνπερ ἐπιτύχης, Ὑπέρβολον, 
ἵν᾽ αὐτὸν ἐπιπρίνμωριεύαι. 

ὧ μιαρὰ φάρυγξ, Πα. α. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

δ70 

οὖρ ἡδέως ὁ ἄν σου λίϑγῳ τοὺς γομφίους 
κόπτοιμ᾽ ἄν, οἷς μου κατέφαγες τὰ φορτία. 

Πα. β΄. ἐγὼ δέ γ᾽ ἐς τὸ βάραϑερον ἐμβάλοιμιί σε. 
ἢ ἜΥ ΒΕῚ ’ Η 

α΄. ἐγὼ δὲ τὸν λάρυγγ᾽ ἂν ἐκτέμοιμί σου, 
“, 2 Ν Ἁ δρέπανον λαβοῦσ᾽, ᾧ τοὺς κόλικας κατέσπασας. 

Ὁ 9.5 " ᾿: ’ “ 

ἀλλ᾽ εἶμ᾽ ἐπὶ τὸν ἵζ λέων᾽, ὃς αὐτοῦ τήμερον 

ἐκπηνιεῖται ταῦτα προσκοϊλούμιενος. 
’ δ ᾽ὔ ἰ πω Ἁ .- 

κάκιστ᾽ ἀπολοίμην, Ξξανϑίαν εἰ μνὴὴ φιλῶ. 
“Δ “ΝἈὮ Ν φω “ “, ἴω 

οἵδ᾽, οἵδοα, τὸν νοῦν: -τταῦε, πταῦε τοῦ λόγου. δ80 

οὐκ ἂν γενοίμην Ἡρακλῆς ἄν. 

ὦ ΞΞανθίδιον. 

Δι: 

570. Μίαη δϑίυπν οὶ οΧχ ᾿μ518. συ 15 

ἤπηὸ ναυβίτῃ ἃ δα θην ρούβοπα ριοΐδυ- 
γἱ πο ἀδθΐβθθ, ΘΟ} 08 Θὲ ριφθοθάθῃηβ., 
Τιλσοί ἰπ ἐστὶ θη5 οὐἀά, ΑΔ. Β. Ὁ, ρυϊονῖ 
Ῥόγβοης δομϊ ΠΗ 6.115 51}, τσ [πὶ ΠΡ ββίβ, 
ἰατηθῃ Ἀ] ΓΘ. 15 σα ΡΟ ΠΘ ρ ΙΒ πᾶ Πὶ ρΤίθ- 

Ροϑβαυΐ: ἰρβαιναθπθ ροβίπιοάπηι ἤδης εἾ8- 

{ἰποὐϊοποη ἴθ Ο. οδβοινδΐδῃι γΓΘροΙ]. 

Ῥγοάϊοτδηΐ [ἢ ΒΟΘ πα πὶ ΘΔ ΡΟΠ.5 ΘΟΤΠΘηι 

πηϑα 4116 ἈΠΟ] 88) ΠΔΌΘΗΒ : αὐτά 86 

Δ 6111 πὶ. ϑυδπι 10} 8 ὲ ραίγοπαμη 1111 

ΔΙΌΘΒΒΘΟΓΘ, 
574. ἐς τὸ β. Ψυΐϊρο εἰς. [Ιῃ Β. Ὁ, 

ἐγὼ δ᾽ ἐς τὸ, οἰαυάἀϊσαντο νϑιβα. ἔη Ὁ, 
ἐγὼ δ᾽ εἰς σὸ---Ῥοηθ τηϑηθτ, ἐγὼ δέ γ᾽ 
εἰς σδ Β. 584 Αἰττοθ ιν ἐς ργϑίθει ὅθθ6- 
Βμαΐ, Βάραθρον 51. ἀϊοίυβ οταὰς ΑἸΠ ΘΠ 18 

Ἰοσι5 Αἰἴο ΘΗ βϑ1ι5, [ἢ ατιθὴ Δ ΟἸ ΠΟΥΓΌΒΟ8 

ΠΟΤΕ ἀαμηπαῖοβ ρυφοΙ ρ τα Ραηῖ, 40] δὲ 

ὄρυγμώ πυπουρδθαίαν. γῚ4 6 ΜΘ τα γδίπ μι 
Αὐ, [μοοῖς 1. 45. 

δῖδ. 
Γοτθθαίαν οτωι ᾿φοιΐο. 

Ῥαρῖοχ πος Ἰοοο 
Ηδπο βοΐδιη δχ- 

3 - 
ς κα Ἡνιει αι . 

μ᾿ηδαμώς, 

Ἁ [ω 4 

καὶ πτῶς ἂν ̓ Αλκμήνης ἐγὼ 
ἂν , “ : υἱὸς γενοίμην, δοῦλος ἅμα καὶ ϑνητὸς ὧν ; 

Βἢ πα Φ ΠΤ ΛΩΝ ’ Ψ ἘΠ ῸΝ μον 
ὃ, οἷὸ ὅτι υμοῖ, καὶ δικαίως αὐτὸ δρᾷς 

Βίθοηξ οοδά, «ἰΐον 15 πη θπλ ποθ γνοίξ, 
οὐ οἷ, ΒοΠο οῦ 6 οοά. Ο. ργορομδπι. 
σὸ ἐκποινιεῖσαι ἢ διὰ ποῦ ο καὶ , γράφεται 
ἀντὶ τοῦ ἅετῇ τιβαριαρ ἀπαιτήσει. ἢ διὰ 

σοῦ ἡ) ἵν᾿ ἡ ἀντὶ τοῦ ἐξάξει, ἐπειδὴ καὶ τὴν 

μέταξαν ἀπο ἐκ τοῦ σκώληκος ἰξά- 

γομὲν κατὰ μικρόν. “τήνη δὲ [ μέταξα. 

(Ἰόβα ἴῃ πιθο ἐξελκύσει, 
(οά, ρενβρίοι ἐπποναῖσαι. Ὠ]ρΡἢ- 

{ΠὺπρῸ δι βιρογεογῖρει πὶ ἡ) ΔΙΤΤᾺ 5 16- 
οἴϊοπὶς πάοχ. Ε]οββα, μετὰ τιμωρίας 

λάξοι. ᾿ἄθια ἴμ τητος ΒΟ ΒΟ] οπ, αυοά 
7δπι ρα]. ; 

584. ὅτι ϑυμοῖ. 85 δὴ ΠΠΠΡῚ 188. ΠΟΙ- 
πῆᾶτὰ βογῖδὶ ἀθθηϊ, β᾽αυ! ἀθπὶ βοουπάδ 

ῬΕΙΒΟΠῆ δϑὲ σϑυθὶ ϑυμόομαι. ἘΑΥΒαντιπι 
δϑδὲ νυ] σάπια ϑυμεῖ, 04 ἴάπγοη, γα] 
ΟΠ] οτατὰ ἤουπα Δίῖοα ϑυμῇ, οδία]6- 

ταῦ τ ἰτο58 οοὐά, Ποηλαιπ πη Ο. 
τϑοῖθ ερερίμπι τορονὶ ϑυμοῖ, Θυΐθι8 
αἰζόνππν ἀοθοίυν ΠΡνανΪ π6. 6Οη) Πρ - 
του πον αὐ θη Θα ΠΟΠ 85 βοίθθαυι. ἔχ 

ρα θην τ γαιπηπιατο [ορ8 ἸρΠοΟγΘΕΙΟ 6, 



ΒΑΤΡΑΧΟΙ͂. ὁ9 

ἂν εἾ γε τύπτοις μ'. οὐκ ἂν ἀντείποιμιί σοι κα γε τύπτοις μ᾽, μ ; 

ἀλλ᾽ ἤν σε τοῦ λοιποῦ ποτ᾿ ἀφέλωμαι χρόνου, 
τορύῤῥιζος αὐτὸς, ἡ γυνὴ, τὰ παιδία, 

κάκιστ᾽ ἀπολοίμην, κοὶρχέδημος ὃ γλάμων. 
“Ξα. δέχομαι τὸν ὅρκον, καπὶ τούτοις λαμβάνω. 

: “ ν 57 3 ϑ.. 5.9 ἊΝ Ν , Ἃ 3. Δ 
Χο. νῦν σὸν ἔργον ἔστ᾽, ἐπειδὴ τὴν στολὴν εἴληφας, ἣν δ90 

“- ’ 3.μ.9 »Ὡ 4 

εἶχες σύ γ᾽ ἐξαρχῆς, πάλιν, 
’ ἀνανεάφειν σαυτὸν αἰεὶ, 

καὶ βλέπειν αὖϑις τὸ δεινὸν, τοῦ Θεοῦ μεμνημιένον, 

ὅπερ εἰκάζεις ἑαυτόν: ἣν δὲ σταραληρῶν ἁλῶ ὧᾧπερ εἰκάζεις ἑαυτόν" ἣν δὲ σταραληρῶν ἀἁλώς, 
[4 Α καὶ βάλης τι μαλακὸν, 

“ ᾿ [4 8΄...5 ᾿, κ Ἁ Ν αὖϑεις αἴρεσϑϑ αἱ σ᾽ ἀνάγκη τις πάλιν τὰ στρώματα. 
πατῇ 
φ-ῇ 

9 “ “υ, “Ὁ 9 3 Ἁ Φ Ν ’ 

ἤξαοι. ὃ κακῶς, ὦ νὸρες, παραινειτ ᾿ ἀλλὰ καυτος τυγχάνω 
.᾿ 47 ’΄ 

ταῦτ᾽ ἀοτι συννοούμενος. 
Οὔ Α “ ἍΧ ΝΝ “" 
ὅτι μὲν οὖν, ἣν χρηστὸν ἢ τι» 600 

ταῦτ᾽ ἀφαιρεῖσθαι πάλιν πειράσεταί μ᾽, εὖ οἶδ᾽ ὅτι" 

Ἰοοῖέαν ἴῃ 80 }}0}115 δα ΡΙαΐπτη δηλῆ ρτοὸ 

δηλοῖ, γιά Ἡδπιβίθυ δ᾽ πὶ Ρ. 45. οἱ 
γΑ]οκοπαυῖπμῃ Πιαίγ. Ἐπατῖρ. ρ. 25:. 

584. Βονρίαμα ἴῃ ἰοχί ϑυμῆ. ὅ86- 

ΡΘΙΠ6 νϑτῸ ἃ ΤΘΟΘΏ ΠΟΥ 8 ΠῚ Αλυροοῖ, 

585. κἄν εἴ γε σύπασοις μ᾽ ---οδἷο Β, 
Ψυ]ρῸ κἄν εἴ μεαύπαοις. ῬοΡρθγᾶμ ἴῃ 

“Ὁ. Ὁ. τύπτεις. Ἐοάδπι ΘυτΟ 6 40} βαρ τα 
ποίαταϑ ἴῃ ν, 538. 

Αὐομθάθην 11111|5,. ΟυΪ σορΠΟπιΘῃ ἔμ] 

τλάμων, 5156 οἷν σα οτιιτπ ν ἘΠ η. 51 ν 6 
411ἃ ἀθ φαυϑα πηθη]ἷ ἴ, γ8185 ἴῃ Οτᾶ- 

ΠΟΠ6 σοηῖτα ΨππΊο οπ Δ᾽ οΙ δ᾽ οι ῥ. 
596. 

590. Βεβροπάθηϊ ᾿ΐ νονβὺ5 ΒΊΓορ ἢ 
4 ᾿ποῖρὶῦ ν, 584. 1 πιϑιῃθγ. βου ρέιπη 
ἣν εἶχες, ν]]9Ὸ ἥνπερ εἶχες, 6 5610} ἴπ- 

τογροϊαίίοι6. 411} πιο ῖ νὰ ροΎρ γα λ 4Πρ᾽685- 
811. ἘχοΙαϊ απ! άθηι 5 γ ||} θὰ. αὐ αϊη 5110 

Ἰοθο γϑροϑιι], σύ γ᾽---ἣν εἶχες σύ γ᾽ ἐξωρ- 
χῆς. ϑῖο πιϑένα Ομ ΡΎ Πη}, 

594. ἣν δὲ τυ ραληρῶν ὡλῷς, κωὶ βώλης 

τι μαλθακόν, δ᾽ο ορηίμνε θ Ομ} Υ. οὔδου- 

, 

γαία ΒΘΡΠΊΟΠ 5 δὲ πιϑίνὶ ταίῖοη 8. βίο 

ψα]ρῸ εἰ δὲ σσαραληρῶν ἁλώσει καὶ βαλῇς 

σι---Ῥ6}5 ἴῃ θὸ ὥλώσῃ---]π Ο. βαϊνᾷ 
58 Π16η] ΘΟΙΒΙΓ ΠΟ ΟΠ18. [6ρ.6, ὥλώσει καὶ 

βωλεῖς. Ναυπασδιὴ εἰ πὴ 506) αποῖῖνο 
σϑηβίγαϊἑιτ. ϑϑά Ἰοηρ6 με βϑίαϊ πηθιη ὈΓ, 
Ἰθοίο, 4ιι85 8Δ]{6γὶ ρθη αΐηθΒ ρᾶπθ Θοη- 

σταϊῖ, 4υδιη ΒΡ ρ θα! απὶ 16 οἰπὶ ἴῃ 

ν. δ68. 
596. αὖϑις αἴρεσϑαί σ᾽ ἀνάγκη τις πά- 

λιν σὰ στρώματα. 51. οοὐά. Β. Ὦ. οἴη 

νοίζ, θα. [ἢ γὙϑοθητ ον θῈ5. ν οὐδ 1α- 

Θηΐθ ἀνάγκη ᾿σὶ πάλιν. οΙγΙ ν]}11Π}ν 
αποά πος Κα πβίθνο, πθο ουσῖθγο 50}00- 

Ἰυ] ἢ, βεπβὶὶ. [αννοβϑῖθβ, δἰπθπάαν! τα 6 
Νοβ νϑίθγϑηι ἰδ6- 

ὉΠΟΠΘ ΠῚ ΤΟ ΟΘΔΠ)15, 408 Βομᾶἃ 6ϑί. Ἶ8τ- 

θιπὶ 51 ὈΘ Τα ΤΊ σαι πὶ οἰ ΟρΠΊΘΡ ΒῸ Ρ ρα τη ]- 

ἴῃν, αὖϑις ἀνάγκη τις ἔσται αἵρεσθαί 

σε πάλιν τὰ στρώματα. 

3 ’ ΕἸΣ ’ 

ἀναγκη στῶν σ΄ὥλιν. 

Τη Οὐ. σις οἱ 5- 

5Π}} : Τ28 [01 ΪΔσ τα ἃ 1 ἀν δον", αὖϑις αἴ- 

ρισϑαί σὰ πάλιν τὰ στρώμωτα. 
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. ἀλλ᾽ ὅμως ἐγὼ παρέξω 
᾽ εΆ 3 ΄ς ,»“᾿ 

μαυτὸν ἀνδρεῖον τὸ λῆμα; 
.. ’ 9. 5. 

καὶ βλέποντ᾽ ὀρίγανον. 

δεῖν δ᾽ ἔοικεν, τὲ ἀκούω τῆς ὌΝ καὶ δὴ ψόφον. 

Αι, ξυῤδέῖτε ΤΩ ΈΘΙΣ τουτονὶ τὸν κυνοκλόπον, 

ἵνα δῶ δίκην" ἀνύετον. 

Δ... 

ἘΠΕ. 

Αι. 

οὐκ ἐς κόρακας ; μὴ τρρόσιτον. 

’ 
“ἥκει τῷ κοικὸν. 

4 

εἴεν, καὶ μάχει :; 

ὃ Διτύχας: χῷ Σκεθλίας, χῳῷ ἘΦΡΚ 48) 

χωρεῖτε δευρὶ, καὶ μάχεσϑε τουτωΐ. 
Ὥ". 5 ΔΝ τ ἊΝ Ν᾿ - 

ειτ οὐχ! δεινὰ ταῦτοι : 
΄ Ν 

τυξτειν τοῦυτόνι. 610 
Ε ’ 

κλέπτοντα τορὺς τἀλλότριοι; 

μάλ᾽ ὑπερφυᾶ. 
ἤ Ἁ “" ἣν ;᾽ 

σχέτλια μὲν οὖν καὶ δεινά. 

καὶ μιὴν, νὴ Δία, 

εἰ πώποτ᾽ ἦλθον δεῦρ᾽. ἐγέλω ον ψεν 
ἍἋ 3) 

604, ἴῃ Α. Β. Ὦ. τεϑοῖθ διπι 6] 5 06 
φοὐρίυμπι παρέξω ᾿μαυτὸν, αποα τηοέτϊ 
ταίϊο Ἠαρὶίαί. 

607. εἶεν, καὶ μάχει: ϑ8΄᾽΄.8. Ἰηΐοτνο- 
ΘΘΛΟΠΘ νοεῖ, σα πη τη {16} [ΡῈ Ἰοο γι ἢ, 
6Ἰο5858 πη σοἤά, εἶεν σαῦτα ἃ λέγεις καὶ 

μάχη ἡμῖν. 

5ΘΠ5Π1 ν᾽ 460. εἶεν να]εΐ ἄγε δή. Θιιο- 
οἶγοα ρΓϑίδ! ἔογίο Ἰθρθτο εἶεν, καὶ μά- 

χου. ΜΔ εἸ εἶεν ἀσοῖρίεπάο ΡΤῸ ἐβίο, 4115 
αἰϊα οδέ Ἦ 1} 08. ἰπ θυ] ο ]0 18. βἰ βρη α- 

1ἴο, εἶέν γ᾽" εἰ μάχει, ὃ Διτ--- ΡΟ β ΓΘ ΗΠ 
Ἰος πη 915 ΤῊ] ρτοθαίαν, ἴῃ Ῥαοο 668. 
εἶέν γ᾽, ἀκούω. 

611. 

«ρὸς πο σα]οί β μκέσι, καὶ ταῦτα. 

πλέστοντα τσρὸς «ὠλλότρια 5--- 

Οτάο 
φδῖ: σύκ'τειν πουτονὶ, καὶ ταῦτα κλέστον- 

τὰ τἀλλότρια, 

ΟἸαπάϊοας 16 νουϑι5 1 απανέο μ6ο, 

4Ἐ| ΡυγΓΙΟ ο σομδίαι, ΙΘΡῚ ροβϑῖέ: 

Ουρια πη νου θῖ5. πη]} 0 π|: 

ἡ κλεψα τῶν σῶν ἄξιον τι καὶ τριχός. 

πκλέσσοντω τοροσέτι τἀλλότριω :---ριάλ, 

ὑπερφυᾶ. 
δα αηϊὰ ν]άριηιι5. π1}}}} ἰᾶπη ἔνθα θη 
6556 ἀρῃὰ Οοιηΐειπ), 4ὰ8πὶ καὶ μάλα, 
Ππἀαπ6 καὶ ΞΘ ρ6 ἃ ΠΠὈΥᾺ7115 ΟΠ. ΪΒΒῈ ΠῚ 
{υΐϊσβο, αποά ἀθργα θη! ηνι85 1η ν, 745. 
εἴ 751. δῖα οἰϊὰπὶ ἃ ροδία βογιρίιπι 
Ὀ1556 Ορ'ποῦ : 

κλέπποντα πρὸς τἀλλότρια, καὶ μάλ᾽ 
ὑπερφυᾶ. 

ΜΊπ5 οδῦ ργοθα 116. ΠΙΠΡΓΆΓ π) ποῖ 581. 
τη πὶ τσροσέσι 1π ΓΘΟΟΠΑ {1118 τὐρὸς Πητ188- 
56, ΕΜΠΠᾺ δππηΐ, τηϑυϊθπθ ἃ ΠΟΡΪ5 

οπἶββα, απ Κα πβίθσιιβ 46 διπηθηδαίοπα 

Β1]05 νΘΙΒΒ ΠΟ 50 ᾿ΠΒΘΓΕΪδ ἢ ΥῸ66 
μάλα. 

612. σχίελια μὲν οὖν καὶ δεινά, Ττο- 
πἶοθ ἰιος ἀϊοῖς 2 δοι5, οὐαὶ νογθα πο 
εὐἸ πη }χία Πρ 5505 ἄπο οὐδ, Αἑ 
Βαροιο αἀβουὶ μία 5πηὶ ἴῃ Β, ΠιὉ 



ΒΑΤΡΑΧΟΙ. 

,ὔ τ “ 
καί σοι ποιήσω τόορόαγμα γενναῖον ασ νυ" 

’ ἈΠ ἢ Ν “Ὁ Ν χδι Ἃ 

βασάνιθ: γὰρ τὸν τ αἴδα τουτονὶ λαδὼν, 

κἂν ποτέ μ᾽ ἕλῃς ἀδικοῦντ᾽, ἀπόκτεινόν μ᾽ ἄγων. 

καὶ πῶς βασανίζω ; 

πάντα τρόπον, ἐν κλίμακι 

δ, ὦ κρεμάσας, ὑστρίχιο! μαστιγῶν, ϑέρων, 

στρεθλῶν, ἔτι δ᾽ εἰς τὰς ῥῖνας ὄξος ἐγχέων, 6920 
’ ν᾽ Ἁ ’ 

π:λίνγους ἐπιτι)εὶς, πάντα τἄλλα, τολὴν τράσω 
Ἀ ᾿ “4 ἢ ἤ ’ 

μιὴ τύπτε τοῦτον, μηδὲ γητείῳ νέω. 
Υ ε ’ 57 ’ , δίκαιος ὁ λόγος" κἂν τι ττηρώσω γέ σοι 
᾿ “ νη ΧΩ ἢ 

τον παῖδα τυπτων. τἀργύριόν Οοὶ 4 ει 6 Ἐετ χ.. 

Ἃ “ 3 5 5 4, Ν »..9 ΄ 
μὴ δῆτ᾽ ἔμοιγ᾽" οὕτω δὲ βασάνιζ᾽ ἀπαγαγών. 
αὐτοῦ μὲν οὖν, ἵνα σοι κατ᾽ ὀφαλμοὺς λέγε 

[ δ ἴ εἴς 7}}" 

κατάψου σὺ τὰ σκεύη ταχέως, χώπως ἐρεῖς 

ἐνταῦνα μηδὲν ψεῦδος. 
9 “4 Ἁ 

αὐγορευώ ΤΙΨΙ 

9 4 Ἃ ’ὔ 3 3 3 4 ἊΝ Ἄ, 

ἐμὲ μὴ βασανίζειν ὄντ᾽ ἀν άνατον' εἰ δὲ μὴ, 
ϑ Α Ἁ Ὁ Ἁ 93 Γ.] 

αὐτὸς σὺ δαυτὸν οαἰτιώ. 

Δι. 

Δ... 

615. καί σοι ποιήσω τορῶγμα---Ῥοιο- 
βίαϊθι) ΡΙΟΠΟΠ] 18 σον γθοίθ θχρ]οδΐ 

Β]οββὰ ἴῃ Ο, χάριν σον. Μία ποίδιῃ δὰ 
1,γ8. 1277. 

618. καὶ πῶς βασανίξω, ἴηῃ Ὁ, βασα- 

γίσω. δὶ Ταϊαταπν ἐθαρα5. Δ᾽ ι|55θῖ, 
Βου ρβίββες βασανιῶ, ηαο4 ροιϊμάς δά- 

μα πηοίγα πηι. 

619, ὑστριχίδι. ΟἹ. ἐξ ὑείων τριχῶν 
μάσειγι. 

620. ἔτι δ᾽ εἰς σὰς ῥῖνας ὅξζος ἐγχέων. 
δ᾽. τϑοΐῖθ ϑυιιάδ ἴῃ βασανίζειν. Οὐαά. 
Οὐ ᾿πὰ ρ ΓΘ β85 ἐπί σε σὰς ῥῖνας---ασὐδιῃ 
Ἰδοι]οπθίη ργᾶνδι 6586 οὐϑθηάϊς Πάνιο- 
451118. 

622. γητείῳ. ϑῖο οοὐάᾷ. οἱ εἀϊ{ϊ, νοίϊ. 
Ῥονρθύδιῃ ἢ γθοθηί!ογῖθι5 ψαϑοίῳ, δ᾽α- 
φογαπι βου] ρίαταπι δα θθαΐ ἴῃ Εααὶτ, 

λέγεις δὲ τί; 

ἀϑάνατος εἶναί φημι Διόνυσος Διῆς, 

ΟἿ. Ψέεβρ. 496. 498. Ἠμυ)ὰς5 οἸαιιβι}:8 
θη ϊθπιϊαμ δῖος Θχροῃὶ Βομο βία : βα- 

δώνιζε σαντα χῶς αὐτὸν, μὴ ἐν τσαιδιᾷ, μη- 

δὲ ὡς τοὺς ἐλευϑέρους σ΄αἱδᾶς σῷ ἐκκαυλή- 

ματι ςοῦ πρώσου τύππουσιν, ἤ σῷ γη- 

σείῳ. 

6024. «ἀργύριόν σοι. κείσεται. ΨΊ1ὰ 6 Ρ6-. 
τἰΐατι [,6ρ᾿. Ατῖ, Ρ. 441. 

629. Οἰαινάϊσααΐ ἢ σοῦβιιβ, α 6 πὶ 
ἰδηθη 816 βοιυῖρίμ 6χ ἰ θθηΐ 110 τὶ ομλ- 
Π65: 

ἐμὴ μὴ βασανίζειν ἀθάνατον ὄντ᾽" 

μὴ.---- 
Ῥυϊινᾶπι ἴῃ ἀϑάνατος ρεοάἀπαοιπηΐ 0) πγο- 
{τὶ θοοβδἴθιη ἘΣρΙοἱ ροδίω, απ 11- 

ὁθητα αὐ ἴῃ 56Π8}}18 1π1|1{}}18. 68, ἰϊὰ 

ΒΟΘΠΪΟΙδ ἡ] 8 σΟΙ ΟΟσβὰ {|| 

εἰ δὲ 



ὅ0 

τοῦτον δὲ δοῦλον. 

Αι. 

ΖΞα. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ταῦτ᾽ ἀκούεις; 

φήμ᾽ ἐγώ: 
δ ῤβ τ ’ 5 ,ὔ 

καὶ πολυ γε μᾶλλον ἐστι μαστιγώτεος. 
"ἢ Ν ’ 3 » 4 ’ 
εἴπερ “εὸς γὰρ ἐστιν, οὐκ αἰσϑήσεται. 
σῷ» 5 Ν ὙΨΉΡΙΝ. Ν ον . 

τί δῆτ᾽, ἐπειδὴ καὶ σὺ φὴς εἶναι Θεὸς, 
3 Α Ν ΄ ΜΠ 5 Ξ δύὰν, ΄ 

οὐ καὶ σὺ τυπτει Τοῖς ἰσὰς τὸληγὰξς εἐμοι: 
δί ς 4 ΝΜ ε ἰά οἱ “Ἃ ᾿ὧ γὸ 
ἱκαιὸς ὃ λογος χωπότερον ἂν νῶν ἰὃνς 

’ ’ 

κλαύσαντα τορότερον, ἢ τροτιμήσαντᾶ τι 
΄ “- “᾿ τὼ ν 

τυπτόμενον, εἶναι τοῦτον ἡγοῦ μὴ Θεόν. 
» 3} .39 φὌῇ 3 ἂν Α ͵ ΟΝ 9 4 

οὐκ ἔστ ὅπως οὐκ εἶ σὺ γεννάδας ἀνήρ. 640 

χωρεῖς γὰρ ἐς τὸ δίκαιον. ἀποδύεσϑϑε δή. 

«ὡς οὖν βασανιεῖς νὼ δικαίως; 

ῥᾳδίως. 

τληγὴν παρὰ ττληγὴν ἑκάτερον. 

καλῶς λέγεις. 
4 Ἁ ’ "“ 57 9 ς 9 ν 

ἰδοὺ, σκόπει νῦν, ἣν μ᾽ ὑποκινήσαντ᾽ ἴδης. 

638. τοροτιμήσαντα, 6], φροντίσαντα, 
ἢ αἴσϑησιν λαθόντα. αίίοηδηι παθοπ δῆ 
υογϑογάυμπ. αἰ ἀοἰοηίεπι ψιῖιηα οααδίιιτ, {ἰα 
86 πιουδι θην, (ἢ 8εἸι 6 ὑονϑογιιην ἀοἰογ πὶ 

υἱαεαίιγ. ὅὍ΄ῖσ δῃΐϊπὶ ΑἸΠΟῚ αὐπηΐα!ν νογ- 
θὰ φυροτιμῶ γ70ὺ κήδομαι, ἐπισαρέφομναι, 
ἐνερέπομαι, ὑπόλογον «σοιοῦμαι, ἐπιμελοῦ - 
ἕαι, Ταηΐτγα 655. συ νὸητὶ ΖΦ αοο ἔπεισα 
τοροτιμᾷς οὐδίν ; γβροπάοι ΒΆΘΟΠΊΒ, ὁὄ- 
δέν μοι μέλει. ΡΙ. 888. οὐδὲν τσροτιμῶ σου. 

Ἑσοάθπι πιοάο οὐπὶ ρ μἰἶνο ἀρὰ Ποιμο- ὦ 

ΒΠΠΘπδῖη' ΟΟΟ ΤΙ μ. 80. οὐάϊε, ΘΙ Σ ΤΙ : 
βούλεται καὶ δαπάνας οὗ μικρὰς δαπανᾷν 

εἰ; φοὺς κατὰ ϑώλαφεταν κινδύνους, ὦ οὔδὲν 

φσροτιμῷ. Ὑἴάε Βυύωὶ Οὐπιπιθιανϊα 
». 677. εἰ 714. ΔοΙνανι, 27. εἰρήνη δ᾽ 
ὅπως ἔσται τοροσιμῶσ᾽ οὐδέν. 

641. χωρεῖς γὰρ ἐς τὃ---ϑδὶς ἀπὸ οσο4 4. 
γυῖρο χωρεῖς γὰρ εἷς, χοᾶ Ἰηρταΐαιη 
απ βομαΐ, 

645. ἰδοὺ, σκόπει νῦν, ἥν μ᾽ ὑποκινήσαντ᾽ 

ἥδης. 81. πηϑπ θῇ. ορίϊπιο, ὉΓ δ υ͵ ἀΔ5. ] 
ὰ 

οἱ οοὐἀ. αι, ἵΚβίοσο ἰοϑίο. ἴηι Β, υἱ 

νῸ]ρῸ, σκόπει γ᾽ ἦν μὲ παρακινήσαντ᾽ ἴδῃς. 
16. ΘΕ]. π| ΤΠ 6118.. ΠΊΒΙ απὉ ἃ ρϑυί!ου αὶ 
γε Ροβί σκόπει ΟἸἶ{Π|, Ιῃ Ο, Δ 860 
τυ! ]αΐαιη ἰδού. ΧΑ Πἶθ, σκόπει νῦν ἤν μ(ὲ 
τυαρακινήσανα᾽ ἴδης. Ἑσδάδιη ἀἸΒΙΠΠ 610 
ἔυϊβ5θ6 νἹήἠδίυγ ἴῃς να 5. 1551π|0. Θοάΐο8 6 
ἥσο ἀδβογρῖα Γαδ ηΐ τηϑια θταπ Ἐδ- 
δῖω. Νίαιὴ ἴῃ εἷβ ροβῖ ἦδοὺ νὰσα πε τ 6- 
Ἰτοέμμ 5ρϑί! απ, 4υαδη πηι 8815 δβέ ρ6ι- 
ΒΟΠῸ ποι ϊηἷ, ἐἰ ἀηἴ6 ἦδοὺ ο5ὲ ἕξ, π᾿ }1π|η 

πο] ηἶς Ξανθίας, απο ποῖ ΡΟ ν τ ΠΠ- 
Ῥτάτίτβ,), Ροβίψαδ πὶ βου ρία 1Δπὶ ρτῖηᾶ 
᾿Π!γὰ ΘΟ ἢ δπ0π ἀεριθῃοηαϊ : 
Αἰακὸς βου θεν ἀθθυ, Ῥιοίθοιο ἀπΠ]6 6 

σνογὰ εϑί 118 ἀἰβιϊηοίϊο, ααδι αν 86- 
το βόθη δ, Ἰπ 110 ἐς ἰθρί αἸον. ἰδοὺ ἀϊοῖς 
Αϊαξαβ, δἴατο Ὀγδο ο, οἴ πὶ Ρ]αρϑμι [ἢ - 
ἩϊοΐατΙ σ᾽αϊα. 

Δα νεοϊαπὶ ᾿δοιοπ 6) ῬΊΟΧΊΠΙ6 ἃ 66 8- 
ἀϊὶ οοά, 8 ποθὶβ ἴῃ 6δὸ δηίαιῃ ἀἸβο 6 - 

815, αιοά ἀποκινήσανσ᾽ Πα δὲ ̓ ρἕσβθα, 
ἐκτραπένεα τοῦ καϑεσφηκότος. 



ΒΑΤΡΑΧΟΙ͂. 
Ἱ 

ἤδη ᾽'πάταξά σ΄. 

ὅ7 

οὐ μὰ Δι 
οὐδ᾽ ἐμοὶ δοκεῖς. 

“ ἤ ἀλλ᾽ εἶμ᾽ ἐπὶ τονδὶ καὶ πατάξω. 

καὶ δὴ ̓ πάταξα. 

μῶν ὠδυνήϑης ; 
οὐμὰ Δί᾽, ἀλλ᾽ ἐφρόντισα, 

᾽ 

πηνίκα ; 

((γ᾽ “,͵χχ ΔΙ ᾿ 

κᾷτα τοῶς οὐκ ἕπταρον; 

οὐκ οἶδα" τουδὶ δ᾽ αὖϑις ἀποπειράσομοαι. 
᾽ 

οὔκουν ἀνύσεις : ἰατταταῖ. 
9 9 ἤ 

τί δ᾽ ἰατταταῖ ; 

650 

ὁπό Ἡράκλεια τὰ ᾽ν Διομείοις γίγνεται. 

9. Ν δ ἢ 

ἰου, ἰου. 

’ ω 4 

τί δῆτα κλάεις; 

640. τί δ᾽ ἰατταταί : 51. ορίϊπη οοά. 
᾿πθ9, Ῥουρογᾶπι ν αἱσὸ τί δὴ σαταί; 
Ἐχοϊαιηανεναί ΧΑΠΙ ἢ 1.5 ἰωτταφαί, πη- 
ἄθη) σχετλιασμὸν ΓΘ ροῖθι ἀδεί “δ ςι18 
πη Ὁ. ἰαταταί---κ«ἱ ἰαταταί, Βῖς δίϊδιη 

ἴπ πηθιι δ. 5641 51η 6 ρϑύβοηθ ᾿η δ ὐροβὶ- 

{10Π6, δογίδοῖο δα ἸπΔΓρ ΠΟΘ πὶ ΘΥΓΌ 6 ῥῈΓ 

ἀἸνουβαηι ᾿δούϊοη δίῃ, βἷο: Αἰωκός. τί ἀτ- 
͵ 

φαζαι.- 

651. δ 1άς Μίοανβί απ 46 Ῥορ. Ατί. ἴῃ 
Διόμειω. 

659. ἱππέας ὁρῶ, 515 γϑοΐβ ἴῃ τηθπιθι. 
οἱ ἴῃ Ὁ, οἵη 588 ἴππ|{}}} 418. να] σ Ὁ ̓Π 5015 

ἴα οβί ρᾶνίϊοαϊα. Μοῦ ὶς ἱππέας, μα- 
κρῶρ, ᾿Αφτικῶρ' βρωχίως, Ἑλληνικῶς. Δά 

γι 

τι ἐστιν: 

ἄνθρωπος ἱερός. δεῦρο ττάλιν βαδιστέον. 

εἰ ἃ πγῷ ς.ς ὦ 
 ἡππεᾶς ὁρῶ. 

κρομμύων ὀσφραίνομαι.. 

ἔπειτα προτιμᾷς οὐδέν ; 
οὐδέν μοι μέλει. 

Ὁ, τὸ ον Ὁ} ΜΕΝ ὙΠ βαδιστέον γ ἄρ᾽ ἐστὶν ἐπὶ τονδὶ πάλιν. 

4πεῖπ Ἰοοπηὶ νἱἀθπάμθθ οπμηΐμο ῬΙΘ- 

ΒΟΠῸΒ. Ἵ 
ἱππέας ὅρῳ, 8106 οἰἴαιαα ἢ] ΘΟά6Χ, 

654. κλάεις. 8516 γϑοίβ τη θη 1. οἱ Β, 
Π0η, ὖ ν Π] 0, «λαίεις. ΝΟΥ: «λάειν 
καὶ κλαίειν μετὰ σοῦ ῳ ᾿Ατσικῶς. μετὰ 

σοῦ., Ἑλληνικῶς. ὕν] νάα ΡΙδυβοηιῃ. 

ϑουῖρίαγαιη Αὐἰσδην αθίαπο ἃριιά Οοπιΐ- 
οὐπὶ ΤΟ ρΟΒαϊ ἢ α04 5616} πιο Π 1556 58- 
(15 511. 

655. τοροτιμᾷς οὐδέν ; 510 τεοίο Β, Ὦ. 
1 ΔΑ. Ο. προτιμᾷς φσοὐδέν.. Ὑ α]ρῸ τσρο- 

σιμᾷς γ᾽ οὐδὲν. 

6.6. βαδισπσέον γ᾽ ἄρ᾽ ---- Τὸ Τὰ 00 685]. 
ΓΒ. ). βαδισαέον γάρἰσαιν. ἴα Δ, βα- 

Η 



ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

οἴμοι. 
τί ἐστι; } 

τὴν ἄκανθαν ἔξελε. 
τί τὸ πρᾶγμιι τουτί ; δεῦρο πάλιν βαδιστέον. 

ΑΠΌΛΛΟΝ, ὉΣ ΠΟΥ ΔΗΔΟΝ Ὴ ΠΥΘΩΝ᾽ 
ἘΧΕΙ͂Σ. 

ἤἥλγησεν. οὐκ ἤκουσας ; 
ὶ οὐκ ἔγωγ᾽, ἐπεὶ 

ἴαμβον ἹΙππώνακτος ἀνεμιμνησκόμην. 

οὐδὲν ποιεῖς γὰρ, ἀλλὰ τὰς λαγόνας σπόδει. 

μὰ τὸν Δί᾽, ἀλλ᾽ ἤδη πάρεχε τὴν γαστέρα. 

ΠΟΣΕΙ͂ΔΟΝ ---. 
ἤλγησέ τις. 

ὉΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΩΝΑΣ 

Η ΓΛΑΥΚΑΣ ΜΕΔΕΙ͂Σ 
ἍἌΛΟΣ ΕΝ ΒΕΝΘΕΣΙΝ. 

660 

οὔ τοι, μὰ τὴν Δήμητρα, δύναμαί πω μαϑεῖν, 
Υ φ᾿ 3, ὁπότερος ὑμῶν ἐστὶ ϑεός. ἀλλ᾽ εἴσιτον. 

« ὃ ’ 4 3. ΤΥΝ ε “ ͵ 

ὁ δεσπότης γὰρ αὐτὸς ὑμὰς γνώσεται, 670 

χ᾽ ἡ Περσέφατϑ᾽, ἅτ᾽ ὄντε κἀκείνω ϑεώ. 

Διόνυσος. 

ὀὁργῶς λέγεις" ἐβουλόμην δ᾽ ἂν τοῦτό σε 

3), ν5 διστσέον ὧρ' ἰσαίν τ ἴῃ Ο. βαδιστέον ἄρ᾽ ἐςὶν 

--Μα]6 οἴπρϑ. δου θοπάπῃηι, οταΐ βα- 

διστίον τ’ ἄρ᾽ ἐστίν.---- «᾿ ἄρ᾽ να]οῖ σοι ἄρα. 

ψιάς μοί. 84 ἴχγε5. 798, εἱ αὐ Ἐπμιρ. 
Ῥμαη. 724. Τῃ Οοπα. 711. 6ἀ 4], αδὶ 
η΄ Θ 088 6ϑ5ἴ πη ργθββογηηι ]ϑοίϊο : 

βαδισεέον τ᾽ ἄρ' ἰστὶν εἰς ἀγορὰν ἐμοί. 
Οοά. βαδιστέον ἄρ'--- 

661. Νοη ΠΙρροπδοίϊς, Ξδοά Απδηΐϑ, 
δῖ ΟΡ ΤΔΡὮΪ Δης14 1], 46. απὸ ν᾽ θη ά 8 
ἙΔΌτοῖ 5 Β10]. αν. ἴοπι. 1. ρ. 547. 56πᾶ- 

ται 1ΠΠπΠ|ΠΔ 6556 δῖ ΘΟ] αβΐθ5, αυριη 

ΒΔΟΟΠ 5 56 ΘΟΠ ΟΥ̓ 1168 οἵ ἀο] ον θη ἐ18- 

511} 5, ΘΧΟΙαπλανἱ,. Απίιηο ροίανρᾶ- 
ἴο ΘΟΠΥΘΗΪΐ ΤΠ ΘΏ]ΟΥΪ 88 ἰἀ Ρ5118, 4110 ΘΕΠῚ 
ἀο ᾿πάπιβίνϊα ουγνο δος Ομ ΐοιι8. Πος5 

Απδηΐε ἰάπῖθοβ ρτούον ϑ9Π 0] 1865 ρυ]- 
ΟΥἹ 1ΠΠ1 80] οἴοβ, αυογαπη ρΡΟϑίυ6Π}1}8 

γ] {1115 δἵ πη ΘΠ 405115 6δΐ, 

665. ὃς Αἰγαίου πρῶνας Ἐφδροίοπάιτιπι 
ἔχεις εχ Η]ΡροπδοΙ 5 ἰδ θο, αἱ γϑοίθ ]ο- 
οαπι ἢπης ΘΧροηϊ ΒεγρΊογυβ, Αἱ Κοβ- 
ἴθγι5 πιὰ] οἱ οοπίτα νοΐ. ΠΡ γόγαπ ἢ ὁπ 

σπρωνὸς Ἰεροηάμηπι σθηβοῖ, εὐ τεβροπάβαξ 
φερπῖιῖυο δοφιοπίὶ γλαυκᾶς ἁλὸς, αἱ ἴΆπηθ ἢ 

ΘΘὨΪγ5. ποθὴ ροπάθί ἃ νϑῦθο μέδῳ, 

Ουἷ5 δπΐπὶ ΠῸΠ ν] ἀοἱ ογάϊ πθπὶ νυ] ΓΙᾺ ΩΣ 

516 ἰμβέ αὶ ἄθθογα ἢ ἢ μέδεις (14 681 βα- 
σιλεύειρ) ἐν βένϑεσι γλαυκᾶς ἁλός. ϑυπὶ 

δυΐθη), ΒΘ ΠΟ] 516 ἐθϑίθ, ἀθβαμτὶ 11 νϑῖ- 

δῖοι} 6. Βορίιοο δ ̓αοσοοῃία. 
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τορύτερον ποιῆσαι; τορίν με τὰς τολ᾽οηγὰς λαβεῖν. 

Χορός. 

Μοῦσα χορῶν ἱερῶν ἐπίδησι» καὶ 
ἔλϑ᾽ ἐπὶ τέρψιν ἀοιδᾶς ἐμᾶς, 

τὸν πτολὺν ὀψομένη λαῶν ὄχλον, 
οὗ σοῷίαι μυρίαι κάνηνται; 
φιλοτιμότεραι [ζλεοφώντος, ἐφ᾽ οὗ 

δὴ χείλεσιν ἀμφιλάλοις 

δεινὸν ἐπιδρέμεται : ᾿ 080 

Θρῃκία χελιδών, 

ἐπὶ βάρβαρον ἑζομένη πτέτοιλον' 

κελαδεῖ δ᾽ ἐπίκλαυτον ἀηδόνιον 
’ ε 9 φ 

ψομον, ὡς ἀπολειτοῖ, 
“Ἂ 3 ὔ κἀν ἴσαι γένωνται. 

: ε ’ 

Ἡμιίχοωρος. 
Α ΕἸὝΩΝ ἃ "4 της, Ν “ , 

τὸν ἱερὸν χορὸν ὀικαιὸν ἐστι γρηστα ΤΉ πόλει 

ξυμπαραινεῖν, καὶ διδάσκειν. τορῶτον οὖν ἡμῖν δοκεῖ 
5 ἴω Ἁ ’ 3 "», Ἀ ’ 

ἐξισώσαι τοὺς πολιτας., κοαῷελειν το δείματα. 
ΕἾ) “ ; 7, 7 , 

κεῖ τι Ἴμοιρτε σῷαλεις τι Φρυνίχου παλαισμασιν, 

ἐγγενέσγαι φημὶ χρῆναι τοῖς ὀλισϑοῦσιν τότε, 690 
9 4 9 “ ο“, 4 ’ ς ΣᾺ 

αἰτίαν ἐκ) εῖσι, λῦσαι τὰς ττρότερον ἁμαρτίας. 
9 Ἡ - , 5» ΩῚ 9 .“ , 

εἶτ᾽ ἄτιμον φημὶ χρῆναι μηδέν᾽ εἶναι ᾽ν τῇ τοόλει. 

καὶ γὰρ αἰσχρόν ἐστι, τοὺς μὲν ναυμαχήσαντας μιίαν, 
Ἁ », 3 Α “ 3 Ν ΄ ᾽ 

καὶ Πλαταιᾶς εὐϑὺς εἶναι, καντὶ δούλων δεσπόταις. 
9 “ 3 5“ 9 ἡ 9 Ἃ ἐν 3 ἣ .“ 7 ΕΝ Ἴ 

κοὐδὲ ταῦτ᾽ ἔγωγ᾽ ἔχοιμ᾽ ἂν μὴ οὐ καλῶς φάσκειν ἔχειν, 
9 32. 9 κ᾿ [4 δ 3 ΝΥ “, Υ ΨΩ“ ’ὔ 
ἀλλ᾽ ἐπαινῶ" μόνα γὰρ αὐτὰ νοῦν ἔχοντ᾽ ἐδράσατε. 

πρὸς δὲ τούτοις εἰκὸς ὑμᾶς, οἱ μιεϑ᾽ ὑμῶν πολλὰ δὴ, 
’ 

χὶ οἱ πατέρες ἐναυμάχησαν, καὶ τοροσήκουσιν γένει; 

681. Θρηκίωα, Ῥεγρθγᾶμ συ]ρὸ Θρηΐ- 
, 

κίας 

692.. μηδέν᾽ εἶνα, ᾽ν τῇ τοόλει, Τιο8 

οοἀά, Χο ηΐ, μηδέν᾽ εἶν᾽ ἐν τῇ τοόλει, 

1 πηθηθι. νϑυθηη) εἶν᾽ ΟἸηΐδδαμη. γιάθ 

δὰ ΤΊοβ. 916. 

695. κοὐδὲ ταῦτ᾽. 516 πιδπιθι,, Β6ΠῸ ; 
7 ΄ Ἅ ᾽ ΙΑ 

ααπτη ΒΟΩ ΠΆΓΟΙ μόνα γὼρ αὐτά. Ψυ]οὺ 

φοῦσ᾽, μὴ οὗ ἴῃ ἀπᾶπι ΒΥ} Πα θᾶπιὶ 608]6- 
βουηΐ, 404 ποπ ΑἰΕοἷ5 80} 1|π|, 584 4]- 

θ0.8ν}8 ροδεϊβ αϑἰἰαΐιπι. 146 ΟἸΑγοΪκῖα εν 
αὦ Ἡοπιολπι Ἰλ. 4“, 349. ΜοΙεαρον 
Ἐρίρν, χ᾿Π]. ἴῃ ρΘηἰΔΒΊΘΙΓΟ : 

καὶ χαρίεις, ἵν’ ἔχω μὴ οὐχὶ φιλεῖν πρό’ 
ῷαωσιν, 



Ὅ0 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 
3 ’ [4 “᾿ Ἁ ΕῚ ," 

τὴν μιὰν ταὺυτὴν σσαρειναι ξυμφορὰν, αἰτουμένοις. 
.“ -“ “ ’ Ζ' 

ἀλλὰ τῆς ὀργῆς ἀνέντες, ὦ σοφώτατοι Φύσει, 

εἰ δὲ 

700 
[4 5 ἐᾷ « , “ ’ 

πάντας ἀν)ρώπους ἑκόντες ξυγγενεῖς πτησώμεγα, 
9 “2 Ἁ οἵ Ἅ σ᾿ 

καπιτίμους, καὶ πολίτας, ὅστις ἂν ξυνναυμια χῇ. 

τοῦτ᾽ ὀγκωσόμεσδα, καποσεμινυνούμενγα 
ὯΝ “ 3 3 4 

τὴν πόλιν, καὶ ταῦτ᾽ ἔχοντες κυμάτων ἐν ἀγκάλαις, 
ε ᾽ὔ ’ 2 ΠῚ “ Ὁ 3 δόξ Ε 

υὑστέερὼ χρόνῳ σσὸτ αὐσδις εὖ ᾧρονειν οὐ δοξομ.εν. 

Χορός. 

εἰ δ᾽ ἐγὼ ὀρϑὺς ἰδεῖν βίον ἀνέρος, 
“Ἃ ,ἷ Ω͂ 37. 3. 5 4 

ἢ τρόπον, ὅστις ἔτ᾽ οἰμώξεται, 
3 Α ϑ5Ὸ» ς Π Γ ϑ.. Φ ε 

οὐ πολὺν, οὐδ᾽ ὁ ασίϑηκός γ᾽ οὗτος, ὃ 
“τ᾿. “ ἴω 2 7 ε ν 

νῦν ἐνοχλῶν, ἰκ λειγένης ὃ μικρὸς, 
δ ’΄ 

ὃ πονηρότατος βαλανεὺς, ὁπόσοι σι 

κρατοῦσι κυκησιτέῷρου, 

ψευδονίτρου κονίας, 

καὶ ἵκ ινιωλίας γῆς; 

χρόνον ἐνδιατρίψει" εἰδὼς δὲ τάδ᾽, οὐκ΄ 
5 Ἁ 5 ΕῚ τ ὥ, 4 

εἰρηνικὸς ἐσ 9 ἵνα μιὴ ποτε κα- 

ποδυϑῇ μεθύων, ἄ- 

γευ ξύλου βαδίζων. 

708. εἰ δὲ σοῦτ᾽ ὀγκωσόμεσϑα. Β1ς 
2615. [ἢ Β. σχοῦϑ᾽ - ἴῃ Ὁ. σαῦϑ᾽ : νὰ]- 

5ο ταῦτ΄--- 

704. τὴν τσόλιν, καὶ ταῦτ᾽ ἔχοντε:--ι 
το θ6η6 ἀἰβιϊηοῖα τα ἢ τη60 οοάϊορ, τσό- 

λιν ροπάσί ἃ ργηιοθάθηίθα γϑῦθο ἀσόσερο- 

νυνούμεϑα : οἱ ἔχοντες ΠΘ.ςΓΆ] 116. 8.4}}1- 

θείαν, αἵ Ἰηΐγα ν, 799, ἕξειν κατὰ χώραν. 
705. ποτ᾿ αὖθις. 516 ιηδ5. [ἡ Β. 

᾿ς τοῦϑ᾽ αὔϑις. Δα !6Ὸ «ὅτ᾽--- 

708. οὐδ᾽ ὃ σἰϑηκός γ᾽ οὗτος ὁ--Ἴα]σὸ 

ἴῃ αἰϊθηαμ ᾿Ἰθσατ {γᾶπϑίαία σα πὶ πηιοίιὶ 

Ιαῦ6 ρανίίϊου!α, ὃ τσίϑηκος οὐ ός γ᾽, ὅ-- 

Μα]ὸ 1Π|4|1|η 4. (Ὁ. οιηΐβϑα δϑβί. 

714. ψευδονίτρου κονίας. ΨΌΪσΟ ἰη561- 
ἴᾳ οὐρα]ὰ σε γϑοϊαῃηδϊθ τἸηθίγο : ΘδΙῺ 

0 ἀρ'ποδοαῃΐ 6064, Β, ἢ, Ριϑίοθγθα 

φοΥοὶ ἀθθαῖέ Ψευδολίσρον. ϑ᾽δ Θηΐπη ΟἹ [μὰ 

[αἾ8886 ἴῃ Οοποὶ σοαϊοὶ 5 ἀτϑιπιμὰ(1- 

σΟΥ ἢ [65 ΠΠποηΐο σοπμβίδί, Επ5ιαίἢ1π5 

Ῥ- 488. 1. 8. ᾿Αϑηναῖοι γὰρ ἀντὶ τοῦ ν, ἔσ' “ιν 
ὅτε λ τιϑέασιν. ὁποῖον καὶ τὸ νίτρον, καὶ ὃ 

πνεύμων, ἃ ἐκεῖνοι λίπσρον φασὶ καὶ τολεύ- 

μονα, ὡς δηλοῖ καὶ ὃ Κωμιεκὸς ἐν σῷ Ψευδο- 

λίπρου κονίας, καὶ ἐν τῷ τυλευμόνων ἀνϑέ- 

Ψψέεται. ῬΟΊΠΧ ν]]. 59. ᾿Αρισσοφάνης δὲ 

σῶν τυλυντικῶν καὶ πὴν κονίαν, καὶ τὴν 

πιμωλίαν εἶναί φησιν ἐν Βαπράχοις, εἰπὼν, 

Ψευδολίσρου τε κονίας κκὶ κιμωλίας γῆς. 

Μαιῖβ : λέσρον, ᾿Αφτικῶς. νίτρον, Ἑλλη- 

Αρυὰ Βυϊάαια, ἴῃ κυκησισέφρου 

νυ] ον 15 Βογρίανα ΡῈΓ ν γϑβοθρία, ἴῃ 
ΤΊ δβμι, 11. ἔναρα, νἸΠςν σὰ 1. ΡγῸ νίτρον 
τϑροηδμάμ οἰΐαπ λίτρον 6, Μ5. οοἀ. ἴῃ 
40 ρευρονᾶπ λήσραν. 

716. ἄνευ ξύλου βαδίζων. Τὰ Β. Ὦ. 
κᾷνεν ξύλου. ΜεΙΙα5 ἀθεβὶ οορι]α. 6]1085- 
δ: εἰδὼς δὲ τάδε] ἃ πείσεται, οὐκ ἄοαλος 

γεκῶς. 



ΒΑΤΡΑΧΟΙ. ΟΙ 

Ἡμίχορος. 

πολλάκις γ᾽ ἡμῖν ἔδοξεν ἡ πόλις πεπον)έναι 
Ἀ 57 ΄ωὼ ΓΝ Ὶ 7 " 9 Ἁ 

ταυτὸν, ἔς τε τῶν τολιτῶν τοὺς καλοὺς τε καἀγαςφοὺς, 

ἔς τε τἀρχαῖον νόμισμα, καὶ τὸ καινὸν χρυσίον. 720 
3 δ 4 “" 3 ξὸ , 

οὔτε γὰρ τουτοισιν οὐσιν οὐ κεκιοδηλευμνένοις, 
ε “ ’ 

ἀλλὰ καλλίστοις ἁπάντων, ὡς δοκεῖ, νομισμάτων, 
“ ξ΄ ῇ 

καὶ μόνοις ὀρηῶς κοπεῖσι, καὶ κεκωδωνισμινοις 
37 “ὦ Ν “ , ες -“ 

εν τε τοις λλησι καὶ τοις βαρδάροις απτανταχου, 
-“ δ .“ ΜΕΗΣ ἡ 

χρώμενν᾽ οὐδὲν, ἀλλὰ τούτοις τοῖς ττονήροῖς χαλκίοις 

χϑές τε καὶ τορώην κοπεῖσι τῷ κακίστῳ κόμματι. 
ῦ λ 0 ν᾽ ὃ ὲν ἴ ἡκηβφεῖο Ὶ ΐ νοι τῶν πολιτῶν Ν᾽ οὗς μὲν ἴσμιεν εὐγενεῖς καὶ σώφρονας 

937 ὃ 57 Ν᾽ ὃ 4 Ἁ Ἂ 7 9 α ὃ οὺ 

ἄνδροις ὄντας καὶ δικαίους, καὶ καλούς τε καγ δ, 
ρὋ᾿ Ἁ φῴ 

καὶ τραφέντας ἐν πταλαΐίστραις, καὶ χοροῖς, καὶ μουσικγ: 
“᾿ “ “ 5ε7 προσελοῦμεν" τοῖς δὲ χαλκοῖς, καὶ ξένοις, καὶ τουρῥίαις, 180 

Ἁ .“ ρς»“᾿ 39 ’ καὶ ττονηροῖς, κεὶκ ττονηρῶν, εἰς ἅπαντοι χρωμιεῖδα, 
ε Υ͂ . ΄“ 

ὑστάτοις ἀφιγμένοισιν, οἷσιν ἡ πόλις τοροτοῦ 
5ΦΝ “ 5, “Ὁ ε ’ 3 ΄ 9. 57 

οὐδὲ Φαρμακοῖσιν εἰκῆ ῥᾳδίως ἐχρήσατ᾽ ἄν. 

διάγει, ἀλλ᾽ ἐν χειρὶ ξύλον ἀεὶ φέρει, μή- 

ποῖσε καὶ ἀποδυϑῇ. τυολλοὶ γὰρ αὐτῷ 
ἀσπειλοῦσι.. ἴῃ ΘΧΘΗμ]ατὶ ποὰ ΠᾶΡ60 
Θαϊ]οι}85 Βογηᾶγαὶ ΖΨυπίθ διηοπάανὶΐ 

Οἰΐπι ὨΘΒ00 64}15. ἀπολυδϑῇ ρτὸ ἀποδυϑῇ. 
5684 [6[6}Π}8 Θὰ γαῖϊο, 

718. ἴὰ Ο, ρανηου]α γε ῬΓΟΥΒῚΙ5 Ομλ18- 
58, ἰ αἰ {Ππη8ἃ ἴῃ τσολλάκις ρτοάιιοαῖοτ ὁ) 
506] ἃ ΘηἾ6Π) ΔΒρ᾽Γ [0 Θιη, δ ἰΘ ἢ) τα 106 

απᾶ ἰηἴνα ἴἢ τσροσελοῦμεεν. 

720, ἔς σε τὠρχαῖον---Δ᾽ο ἴτε5. οοάα, 

ΟἿ ΠῚ ΡΥ πη γ115. ΘΠ] οηἶθ 5. ΑἸΪα σα 
οοὐ, Ο. εἰς σε τὠρχαϊον. ἸΚ υϑίοτίαπα εἰς 
τε τἀρχεῖον, ατιᾶπι πΘη ἀδτη βουνανὶ η0- 
γ᾽ βδ πὰ Βαίανδ. 

724. ποῖς βαρθάροις ἑπανταχοῦ. 
ΠΙ1Θ 118. 

516 
1ῃ Ὁ. βαρξάροις πανταχοῦ οἷαιι- 

ἀϊοαμίθ τη θῖτο : ἈΠΕ αὐ νὰ] ο0, βαρθάροισι 
ἐσανταάχου. 

750. τυροσὲἑλοῦμεν. 6]. ὑξρίξομεν, ἀτι- 
μάζομεν, Ρυίμα ργοάδυοίτιν νὶ ἀδρὶτα- 

τοηἶ5. Ὑ|8Δ6 ποῖ. δά βοην}} Ῥίομι. 

458. οἱ ἀα [γ5. 551, Μοπάοβα ἴῃ πον δ- 

βίη Βείανα τσροσηλοῦμεν. ἵΘΥΒ11Π 72 7. 
εἴ ἀεσϑιν βεαιθηΐθβ Θχ οϑύ μ5ι1 ΘΙΟθςΘ 5 
{ἰτι}}0 περὶ τσολιτείως, ρα απ θη τυροσὲ- 
λοῦμεν οἰϊαιὼ ἸΘρΊταν, ρουρόγαιῃ ἃ ατο- 
ιἴο Ἐ]οΙ], Ρ. 169. πιυίαίαι ἴῃ προὐξελώ- 

ῥέεν. 
ΒΘ] ο]ο. ΜΒ, σροσελεῖν, τὸ ὑδρίξειν 

᾿Αστικοὶ φασίν. ἷ 

7388. φαρμακοῖσιν, ΟἹ. καϑιάρμασιν. 

ΘΟΠΟ] οι ἴῃ Ο. φαρμαποῖσι, καϑάρμασι, 
΄Ν μὰ χ Ν Ν “ ,ὔ 

τοὺς γῶρ φαύλους, καὶ παρῶ σης Φύσεως 
3 »" 2 2 Ν ᾽ δ 

ἐπιδουλευομένους, εἰς ὡπαλλαγὴν αὐχ βου, 

ἢ λιμοῦ, ἅ σινος τῶν ποιούσων ἔϑνυον, οἷς 

ἐκάλουν καϑάρματα. ψιά6 Νοδι δ απὶ 
αν. Βετ. ἴῃ Θαργήλια. Ἰιτςαΐα5. εϑΐ 
Οοινΐοι5 ποβῖθι' ΕΠ ρο]  ἀοιη, ο11}}}5 Γγὰρ- 

τηθηΐα ἄπο ορρογίπα δἀνούανὶ Βου- 
" Ἴ ὦ 2. ὼ ῬΊονυΒ, ΥΠ5 εϑί ἃρυ4 Αιποηδι Ρ. 

425. ὁ δα Ὁ 1ὰ δαὶ α{π|5 Πόλως. 

οὕς δ᾽ οὐκ ἂν εἴλισϑ᾽ οὐδ᾽ ἄν οἰνόσ σας 

“τρὸ τοῦ, 
Ν Ν ΄ ἊΝ ΄ ’ 

γυνὶ φρατηγὼς λεύσσομεν. ὦ πόλις, πόλις, 

ὡς οὐτυχὴς εἶ μᾶλλον, ἢ καλῶς φρονεῖς. 
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, “ ὶ Ὶ , 

ἀλλὰ καὶ νῦν, ὦ ᾽νόητοι, μεταβαλόντες τοὺς τρόπους, 
.« - ῳ “- ͵ Ἁ 

χρῆσϑ)εε τοῖς χρηστοῖσιν αὖϑις" καὶ κατορη ώσασι γὰρ 
3, , .-“ ΄ς“ ν,. 

εὔλογον. κἄν τι σφαλῆτ᾽, ἐξ ἀξίου γοῦν του ξύλου, 
“ “ ’ὔ 

ἦν τι καὶ πάσχητε, πάσχειν τοῖς σοφοῖς δοκήσετε. 

ΑἸΙΑΚΟΣ, ΞΑΝΘΙΑΣ, ΧΟΡΟΣ ΜΥΣΤΩΝ. 

Αι. 

ὃ δεσπότης σου. 
με 
ἔβα. 

ΑἸίδγαπ δῖ ἀρυά ϑεοθαυπι ΕἸοτΙ]. ατος 
.] Ρ. 165. 

“Ψ Ψ 3 
καὶ μὴν ἐγὼ, πολλῶν σ΄αρόντων, οὐκ ἔχω 

ΧΕ ΐ 
τί λίξω" 

οὕτω σφόδρ᾽ ἀλγῶ, πὴν «πσολιτείαν δρῶν 
τσαρ᾽ ἡμῖν. 

ἡμεῖς γὰρ οὐχ, οὕπω τίως ὡκοῦμεν οἱ γί- 
ροντες, 

ἀλλ᾽ ἦσαν ἡμῖν σῇ πόλει τσρῶσον μὲν οἱ 
σαφατηψοὶ 

ἐκ τῶν μεγίστων οἰκιῶν, τολούτῳ ψίνεν ́ὲ 

τορῶτι, 
φ « Ν “- 3 ἐν 9 » Ν Υς 

οἷς ὡσπερεὶ ϑεοίσιν ηὐχόμεσθα" καὶ γὰρ 

ἥσων- 

ε ΠῚ πϑν Ὁ , Σ δ᾽ ψ 
ὥστ᾽ ἀσφαλως ἐπρατφοξοεν, νυνί ὁ 659) 

σύχοιμεν, 

δὰηρατευόμεσθ᾽ αἱρούμενοι ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ 
Ἷ στρατηγούς. 

καϑάρματα ἘΡΟΙΙΑΙ. ἰάετη οδὲ χυοά 
Οὐοιμΐοο ποβὶνὸ φαρμακοί. Ἐπ: δυϊθπι 
11π4 Ἐπ ΡΟ]1415 Γναρτη θη ί παι ρᾶΓΒ ρᾶτᾶ- 
Ῥα518.. 'ἴπ απ ἸΙοφυεθαῖιγ 84 Ξρθοίδίουο8 
σΟΏνΘΙΒ5 ΟΠοτιι5 6 56 η}0115 ΘΟηδίδη8, 

ἀπά ν. 8. ΡγῸ νυ]ραίο ὦ γέροντες, Ἰ6ΡῸ 
ἡμεῖς --οἱ γέροντες. ΟΕὙΟΙ νογβί ἤ ΘΩῚ 

5} 618]. 
Ἐχ πὰ} {15 απ ἀϊσθπάα δι ηἑ ποη νἱά60 

υηἦθ ᾿ποΙ ρ 558 πη. 

Δάεδο ἰδῆς ν]άδγα οἱ ν τα ΘΠ] Π ΘΠ 1160 
51'η6 ἀοίοτο. ; 

Νοϑ3, ὃ 5βθη 68, γϑ ρα] 1 οα τι ΠῸἢ 18] ΘΓ 

Πα αἴτη1}5 ΟἹ πη : 

56 ἃ ̓π)ροθιδίου δε δίδηΐ ἀυοθβαιῖα οἷν]- 

ΝΗ τὸν Δία τὸν ΣξΣωτῆραι; γεννάδας ἁ ἀνὴρ 

πῶς γὰρ οὐχὶ γεννάδας, 
“ ΄ “" ἝΝ μέ [ ὅστις γε πίνειν οἷδε καὶ βίνειν μόνον ; 740 

ἰατὶ 

ἀθ σ'ϑηί 5 ργΙπθοΥ 115, 46 416 6π]- 
ΠΘηΐΘ ΘΘΠη511) 

4ποβ γοπογαθαπητν αἱ 4605 : 
ἀ6ἱ ργοΐθοίο, 

τὰ τ85 βϑοιγᾶ ἔπ πὶ βίοεέ, Νυπο, 8ὶ- 
ΘΕ Ὶ τα 1] Π8 4 11Ππ} οβΐ, 

Ρυῶ ἤοίι τι θ6110 οἱ σορὶϊβ ΠοιηἶΠ 68 
Ρ᾽ΔΟΌ]αΓ68. 

786. ἐξ ἀξίου γοῦν σου ξύλου. Ῥετρε- 

τ ΥὙΠ]ΡῸ σοῦ. ΗΙς ροβὶία 1118 νοου]ὰ 

Ρ᾽Ὸ ᾿πάβῆηϊίο σίνος, ΑἸ] 510 εβί δά ρτο- 
νοΓθΊιπι, ἀπὸ καλοῦ ξύλου κἂν ἀπάγ- 
ξασθαι. Ἰὰ δεῖ, 5 ρογειιηάλιτη, εδὲ, δαἰξοπι 

ἄἰδοοτα ρεγῖγε ορογτίοι. Ἦοο εϑῖ, ηυοά αἱξ 
ΝΙοΙα 5 Εφηϊαη ἰΏ1ο : 

κράτισσον οὖν νῶν ἀποθανεῖν. ἀλλὰ σκό- 

οἱ οιδηΐξ 

σειν, 
ὅπως ἄν ἀποθάνοιβεν ἀνδρικώτατα. 

7358. Αλαους ἴῃ βοθῆδμῃ γοαϊξ οὕη 
Χαμ, αο τα πὶ 6 ΘΟΠ απο ρογεϊρι υπηξ 
Βρθοίαίονοβ, 414 ἴῃ φάϊθι5 Ρ]ΐοη δ 

δοίαπι ἔιογῖΐ, οἱ βυεοραγαίαν πονὰ ἄτᾶ- 

πηϑεἷβ σοηβι! 1106. Οοἀ4, Δ] ᾳυοΐ ρτὸ 

Ρϑιβοῦδ Ζ)αοῖ Ὠαθοπί Καηιμΐιηι, ΤηάΔ 6 
δϑί πο ἴῃ γθοθηβίοηθ ῬΆΒι]α: ΡΟΥβοπᾶ- 

ΤᾺ σΟηΒρΊΟΙ ἐπ σα] Ὁ Οἰκέσης, αἱ οὐτῃ 
δαοο ὑπη8 οἱ ἰάθη εβῖ, [ἢ Β. Ὦ, τϑοίβ 
πΡΊ 116 Δ βου ρία 6δί ρουβοπὰ Αὐακός : ἴπ 
Ο, ρῥγίῃιο ἰοθὸὺ οἰκέσης Αἰακοῦ, ροδίϑα 
δΘΙΒρΕ. οἰκέτης : ἴῃ πιρινθγ, πθοάο Αἰα- 

κὸς, πηοίο οἰκέτης, οἱ ρϑγίυθαί δάπιο- " 
ἀν βφΊβοηδο, 



ΒΑΤΡΑΧΟΙ. 

"τὸ δὲ μὴ πατάξαι σ᾽ ἐξελεγχϑέντ᾽ ἄντικρυς, 

083 

Ω͂ .Ἂ “ὦ ᾿ ΕΥ̓ “- 

ὅτι, δοῦλος ὦν, ἔφασκες εἶναι δεσπότης - - - 
3 ΤΟΝ, ΛΘΥ͂ οἴμωξε μιέντ᾽ ἄν. 

τοῦτο μέντοι δουλιρκὸν 

εὐνὺς τρεποίηκα, ὅπερ ἐγὼ χαίρω «-οιῶν. 

χαίρεις, ἱκετεύω ; 
9.5 ΄ Ν᾿ ω 

μάλα γ᾽ ἐποπτεύειν δοκῶ, 

ὅταν καταράσωμιαι λάϑρα τῷ δεσπότῃ. 
“ὑπαὶ ΄ Ε 
ἔξα. τί δὲ, τον )ορύξων, ἡνίκ᾽ ἂν, τοληγὰς λαδὼν 

πολλὰς, ἀπίης )ύραξε ; 

[ε Ἂ .“ 

ἅττ᾽ ἂν λαλώσι: 

Ὀμόγνιε Ζεῦ: καὶ πταρακούων δεσποτῶν 

καὶ τό ἡ μων 
[4 

τί δὲ πολλὰ πράττων ; 

ὡς μὰ ΔΙ οὐδὲν οἵδ᾽ ἐγώ. 

750 

Ν ’ "Ὁ “Ὁ να 
καὶ μαλα ὥλειν, ἡ μιαϊνομαι. 

ΞΞα τί δὲ, τοῖς ϑύραζε ταῦτα καταλαλῶν : 

741. ἐξελεγχϑέντ᾽, 516 τιθιηθν. ψαυϊρο 
ἐξελέγξαντ᾽. 

. 745. ἤμωξε μέν σ᾽ ἄν. Ῥεγρογαιη να] οῸ 
οἴμωξε, ΟὐηἾ550 ΔηρΊηΘηΐο, ἢ66 οὈβουναία 

ἐθιηροτιπι τϑίοπθ. ὥμωζε ἄν να]εῖ ρἷο- 
γαγεῖ ; ὥμωξε ἄν, ρἰογαθϑοὶ, αο4 Βεπίεπίϊα 
ἢ Παρ] αῖ. ' 

745. μάλα γ᾽ ἐποσπ'σεύειν δοκῶ, 816 41|1- 
ἄδ ἱπ ἀποθιβ σοάἀά, βογρίπη) 6556 νἱ]- 

ἄδο; 564 ρογρθγϑῃι, δἱ 6 11 να }1} 6οη]6- 
οἴυνα, Ια πηθπιθγ. δὲ ἴπ οοά, οὐ πα Π6 
οομογθη ὁ ορθίδη 40, βουίρίιπι δαί 
μάλ᾽ ἰποπεεύειν δοκῶ. Οἰηΐδϑαπι εἷς ἔμ]: 
καὶ, αὐ πιοχ ν. 751. δ] γδροβίζαπι ἔμ 
ὁ τηθηθγ, Θιοιηοάο ας Ἔχ! 6αΐ οοά. 
Ο. ποη γϑοογάου : ρ6Π68 τη6 δ τὴ 
ἀ 65} 6856. 

516 θρηρ Κιβία- 

γιά δὰ 

748. ἀπίῃς ϑύραζε. 

ΤὰΒ ἷπ ηοἰϊ8. Ψα]ρο ὠπῇρ. 
ΤΙοβ. 944, 
.749. πολλὰ πράσσων. Μα]6 ρΊ]οββ8 

ἴα ὁ0ἀ. πι|60 τσάσχων. σγολλὰ τσράφτειν) 

9 ΛΜ 

εγω: 

συολοφρωγμονεῖν, ηιαΐθ ομγιοϑιηι 6586, 46 

60 ἀϊοϊζαν 4] 56 ΠΘΡῸΪ18 1566 Γ (1188 
8. δι πο ϑρεοοίαμϊξ, Ραο6 1058, τσολλὰ 
τορώτσεις, ὅστις εἶ, πιαρημιδ 65 αγοἰϊο, φιιῖ8-- 
ηιιΐβ 65. 

751. ἅττ᾽ ἄν λαλῶσι. 8816 τοοίθ Α, 
Ο. Ψυ]ρὸ ὅταν λαλῶσι. οι. καὶ μώ- 

λα τυλεῖν. υϊρο μάλα γε πλεῖν. Ιῃ 

Ο. αἴνᾶηϊ6 ρϑγίϊ οι} 8 οἱ} 1558, οἱ καὶ εἴ γε. 

Ῥογρθγαι οοά, ἢππὸ σϑυβυτη δΧχ ἰδεῖ : 

ὅχαν λαλῶσι:---κοάλα τολεῖν ἢ ρειαίνοροαι, 
γιά685 καὶ Πὶς οἴϊαπι πλ8 }6 ΟἹ 55111} {{1186., 

αἰ ἴῃ Ο, διποθγαπι Ορ ϊπηϑ πη 6 ]Θοίϊο- 
Πη6ηῚ ἠφάδιυπῖ τηϑι να πῶ, 84 4061} Π10- 

ἄπ 51 611}65 4}118 1 ᾿οοἷϑ5 11 ΓΆ ΙΟΓ πὶ 6 Γ- 

ΓΟΓΘ5 σουτρΘηαιὶ 58. 

752. «τόϊς ϑύραζε. ΟἹ. «οῖς ἐκτός. 8.- 

αὐάΐίυγ οὖσι. Ὑ᾽4ο5 ϑύραξε Πἰς 70γ15 
βρη βοαγθ, π66 ψογῦο ἡπηρ] Ἰηοΐαπη δά 
Ιοσουπι 5] αἰ Πσαπί], Οοηΐεν ποῖ, δά 

ΤΊ Θβιῃ, 69. 
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4 » 9 49 οὕ . “ Ε ’ ἡ μὰ Δι᾽, ἀλλ᾽ ὅταν δρώ τοῦτο, κακμιαίνομιαι. 
ὦ Φοῖθ᾽ "Απολλον, ἔμξαλέ μοι τὴν δεξιὰν, 

Ἀ 

καὶ δὸς κύσαι, καὐτὺς κύσον, καμοὶ φράσον, 
Ἁ .Ν “ ᾽ 

πριν Διὸς, ὃς ἡμῖν ἐστιν ΠΕΡ δ ΡΙ γίδεν 

τίς οὗτος δῦνδον ἐστὶ ϑόρυξος, χ᾽ ἡ βοὴ, ὁ 
χῶ λοιδορησμός ; : 

κὰ 
α- 

9 ΩΣ 

εκ τοῦ: 

Αἰσχύλου κεὐριπίδου. 

τπορᾶγμια, τορᾶγμα γὰρ κεκίνηται μέγα 
ἐν τοῖς νεκροῖσι, καὶ στάσις τοολλὴ πάνυ. 760 

9 ,λ.,.5 Ἃ ’ 

νόμος τις ἐν) άδ᾽ ἐστὶ κείμενος 
Β. ΕΝ “ “ δὸς 17 ’ Ν ὃ Ν 
ἀπὸ τῶν τέχνων. ὁπόσαι μεγάλαι καὶ εξιαὶ, 

Α. .5 4 “ -“Ὡ “,᾿ ’ 

τὸν ἄριστον ὄντα Τῶν ἑαυτοῦ ξυντέχνων, 

758, καἀκμιαίνομαι, ΟἸοβεα ἀπόσσερ- 
ματίξω. ἀγνισμὸν λογίζορικι. 

755. κἀμοί. υϊρο καί μοι. 1Τ|1πά 

Ὡ18 015 ΘΧ π51 ΑἸ σον πὶ Ῥοδίαγαηι. 

756. δμομασσιγίας. ονθοτο νογθο- 
ΤΟΠ 6 ΠῚ Ουβεθογαΐ ρ6 1 Ψονθπὶ σΟΏΨ ΘΙ) 6ΓῸ- 
πθηι, αἱ ἐγαίον ἔγαΐγθπι ρον ψόνϑηι δμό- 

νιον, 5048}}5 ΒΟΦΆΪΘ ΠῚ ρ6Γ ἕστιαρεῖον. ΒΕΕ- 

ΟἸΕΒ. 

757. δῦνδον: 

Β. Ὁ. ἰἴπ 6. οὗνδον, 

βίοθυης ὃ ἔνδον, ΤΠ τη ΘΙ Γ, 
758. λοιδορησμός. δῖα {ν 85 6044. Ο11Π| 

ΡΥΣπηα τ 5. δα τ, Ρογρουᾶπι Καὶ Π5Γ6 ΓῈΒ λ6,)- 
δορισμὸς, ατι8 ργδᾶνᾶ δϑί οἰϊαπὶ οοά. πηϑὶ 
βουρίυνα, οἱ ΤΠοπιρ ΜΝ. οὐ])ὰ9 οὔβοῦνα- 
τἰοηθπη εἰς ρ56 Ἰοσιϑ γε ἢ, [π ἢ 715 
Τονπη τ νΘΥθ4}1}}}118 5 ρ6 ρϑοσαγαηΐϊ 110 ἃ - 
ΤΣ ΡΓῸ ἡ βου θθη4ο .. 7446 α8 ποίαν! 
δα Αὐβοῖν! 5, ΤῊ. 503. 

516 δΌ) Ῥυϊπηᾶτὶ 15 δα ΤῈ, 

Ῥεουρογαῖῃ Κυ- 

δ νδον. 

759. ἴῃ Καυρίεοιϊ βἀϊοηθ βἷο ᾿θρὶ αν 
ἢ] νΘΓΒῈ8 : 

φ »“ Ἕ , [4 
ὥ.---πσράγμα γὰρ κέκίνηφαι μέγα. 

ἰοίο ἀοῇοϊθηῖθ ρϑάρ Ουοά [Πρ γᾶν 115 
ΒΘ Ρ6 σοηΐρ 586. 181 Ὁ] 118 46η16] οὔδει - 
νανὶ, αὐ νοσϑιὴ θ]5 ἃ διιοίονθ ροϑ᾽ [ἃ Πη 

56Π)6] ἰδηίιπι βου θα πί, δαπάθη ἢϊΐς 
δαϊτηϊβογαπέ οὐ]ραᾶῃ) Ορεῖῶ ἴῃ οἴ οὶπᾶ 

ΘΟ 611, 1 ραϊπηαπ 5ἷσ ΘΧΟΊ5115 ΠΟ 
ΥΟΥΒΕ., [πά6 Ἰη ἘΤΟΌΘΠΙ1 δα" ἸοπΘ πὶ δ 
Δ᾽]! αυοΐ ἀοίποθρβ 8|185 ἔγϑη8}1} πη 6} 48. 

Τη ταϊπουῖθι5 ἰαπιθη Βαίαν]5, αΓ1η 4υ]Π- 

416 ρΥΪΠΊΔ 118, Γθοΐθ ΘΧΟΙΒῈ1) Εἰ : 
εἰ.- πρᾶγμα, πρᾶγμα γὰρ κικίνησαι 

μέγα. 

ϑαπί ἸρΡΊΓΙΣ 
βϑρίθπ), 6 αἰδὰ5 Κβίετυβ πὰ ὴ6 νογ- 

ΒΌΠ| ΓΟϑΕ ΠΥ ροΐθιδί; Π6Ὸ ΟΠ] ΘΟ ΕΓΒ 
ΟΡυΒ δυαΐ, πθο δέϊοϑηο. δοάϊοθ, Ὅοη- 
ΒΘ οοὔθχ πιο σϑίξ, δα! ΟΠ 1018. 

ΑἸΗ νϑιῖᾶβ σοπῃίτδχϑυιπΐί 4065, 1} 

ΠΠΘΠῚΌΓ, 
«αἿ.---πρᾶγμα τσράᾶγμωα μέγα κεκίνηφαι 

“σάνυ. 
η Ο. ἰοΐῃβ νΘΓΒῚΒ Χδηϊμίθ ἐγ δαί 

516 Ἰορίταγ : 
ὧ πεξὔγμα τοράγμα σφύδρα κεκίνηται 

μέγα. 

1 Β. τᾶ]6 ἀϊδίϊ ποις ΡΘΙΒΟΠΪ5 οἵ πἡπλδς ἣ 

νΟΘΙΒῚ 9. 

ἃ αϑώγμα σρᾶγμωα. .-- κεκίνηται ΡΟ ἱ 

762. 516. ἸΠΘΙ}ὈΓ. 
Ψψυ]ρο ὅσαι μεγάλαι. 

768. ξυντέχνων, ηποά πα} ἀποίονί- 
(αἴθ τϑροβαθιϑιη, ΘΙ θ6ὲ Ροβί 6 Π}115 

Ὠϊς οοὐ, Αἰεοὰ ᾿Ἰοτα. 

ὁσόσαι μεγάλαι. 

οἀπίοημοα δ Ἰϊη] Πη1Π|᾿ 

᾿ 
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5 ΝΥ 53 ν ὔ; ᾽ τιν 

σίτησιν αὐτὸν ἐν Πρυτανείῳ λαμβάνειν, 

τι. ὅτε δὴ καπσῆλϑ᾽ Εὐριπίδης. 816 
"66 πηθηθγ, οὐ Ο,, α]ρὸ πασῆλϑεν; 

τϑάυ ἀδηΐθ 5.}18Ρθὰ : αυοά δάἀϊίογαβ ποῃ 
ΔΠΪ πα νου θυ ἢ : 501 Π16οὲ «αἷδὰ ὙΘΓΒΊ πὶ 

χπε 6 θα πίαν 5. Πα θαγα ας Ὠπμι6 ΓΟ, ΠΟΙ 
Βο θδίμξρ: Ὶ 
᾿ ὅσε δὴ [κατῆλ | 9εν Εὐ | ριπίδης | ἐπε- 

δείκ ] νυτο. 
866 ἴῃ Εὐριπίδης 5ροιι πὰ σοι ρον εἰ αὐ ὶ- 

ἡ) ρόνον τε, τοῦ Πλούτωνος ἑξῆς - - - 

ΖΞα. μανῷ ἄνω. 
Αι. ἕως ἀφίκοιτο τὴν τέχνην σοφώτερς. ; 

ἕτερός τις αὐτοῦ" τότε δὲ τσιαραχωρεῖν ἔδει. 
Ξξα. τί δῆτα τουτὶ τεϑορύδηκεν Αἰσχύλον : 

Δι. ἐκεῖνος εἶχε τὸν τραγῳδικὸν ᾿γρόνον, 
ὡς ὧν κράτιστος τὴν τέχνην. 770 

ΞΞα. νυνὶ δὲ τίς; 

Αι. ὅτε δὴ κατῆλϑ᾽ Εὐριπίδης, ἐπεδείκνυτο 

τοῖς λωποδύταις, καὶ τοῖσι βαλαντιητόμοις, 

καὶ τοῖσι πατραλοίασι, καὶ τοιχωρύχοις, 
ὅπερ ἔστ᾽ ἐν Αδου πλῆθος" οἱ δ᾽ ἀκροώμιενοι 

τῶν ἀντιλογιῶν, καὶ λυγισμιῶν, καὶ στροφών, 

ὑπερεμάνησαν, κανόμισαν σοφώτατον. 

κἄπειτ᾽ ἐπαρϑ εὶς ἀντελάξετο τοῦ “ρόνου, 

οος ἣν Αἰσχύλος καϑῆστο. 

ἥΞα. κοὺκ ἐξάλλετο; 

Δι. μὰ Δί᾽ ἀλλ᾽ ὁ δῆμος ἀνεδόα κρίσιν ποιεῖν, 

ὁπότερος εἴη τὴν τέχνην Εὐμό κηνει 780 
Ξξα. ὃτῶν πανούργων; 
Αι. , νὴ Δ ις οὐράνιον γ᾽ ὅσον. 

ἔξα. μιετὶ ἐδἰ δ χῴλοι δ᾽ οὐκ σὰν ἕτεροι ξύμμαχοι : 
Δι. ὀλίγον τὸ χρηστόν ἐστιν, ὥσπερ ἐν γάδε. 

Ξα. τί δῆϑ᾽ ὁ Πλούτων δρᾷν πταρασκευάϑεται ; , 

Δι. ἀγῶνα ποιεῖν αὐτίκα μάλα, καὶ κρίσιν, 

416 ργοάυοίζετ, 
ὅτε δὴ κασῆλϑ᾽ Εὐριπίδης. 

ϊὸ οὐ. : 

γγῷ, σοῖσι βάλανε---δῖο Θην, Ὑ]- 

ΒῸ στοῖξ, ΤῊ Ϊ 118. ἈΠ ΘΙΌΒΟ ΨΘΙΒΙ. 

785. ὥσπερ ἰνϑάδε. Δὰ ΤΊ] ἔΓΆ]. 56 
οοην τ 80 “Ἰ ΘΒ ἄδοιβ, δ βίη 

ϑρϑοίαιογθη. ἐαθαια οβίθμα!.. ΥἹάΘ 
διρτα αὐ ν, 276, 

δὶς ἰδ 

" 



κἄπειτα, πῶς 

790 

ἔφεδρος καϑεδεῖσαι κἀν μὲν Αἰσχύλος κρατῇ; 

νὴ Δί᾽, ὀλίγον ὕστερον 

800 

606 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

κἄλεγχον αὐτῶν τῆς τέχνης. 

ΖΞα. 
οὐ καὶ Σοφοκλέης ἐυποταία, τοῦ Φρόνου ; 

Αι. μὰ Δι οὐκ ἐκεῖνος, ἀλλ᾽ ἔκυσε μὲν Αἰσχύλον, 

ὅτε δὴ κατῆλθε, κανέδαλε τὴν δεξιὰν, 
κακεῖνος ὑπεχώρησεν αὐτῷ τοῦ ϑρόνου. 

νυνὶ δ᾽ ἔμελλεν, ὡς ἔφη ἸΚλειδημιίδης, 

ἕξειν κατὰ χώραν' εἰ δὲ μὴ, περὶ τῆς τέχνης 
διαγωνιεῖσιναι φασκε πρός γ᾽ Εὐριπίδην. 

Ξξα. τί χρῆμ ἄρ᾽ ἔσται; 
Αι. 

κανταῦσα δὴ τὰ δεινὰ κινηϑήσεται. 
καὶ γὰρ ταλάντω μουσικὴ στα) μήσεται. 

ξξα. τίδέ; μειαγωγήσουσι τὴν τραγῳδίαν ; 
Αι. καὶ κανόνας ἐξοίσουσ ικαὶ πήχεις ἐπῶν, 

καὶ πλαίσια ξύμπτυκτα πολιν εὐσουσί γε, 
καὶ διαμέτρους, καὶ σφῆνας. ὃ γὰρ Εὐριπίδης 

κατ᾽ ἔπος βασανιεῖν Φησὶ τὰς τραγωδίας. 

Ξξα. ἥπου βαρέως οἶμαι τὸν Αἰσχύλον φέρειν. 
Αι. ἔδλεψε γοῦν ταυρηδὸν ἐγκύψας κάτω. 
ἔξα. κρινεῖ δὲ τὴ τίς ταῦτα; 
Αι. τοῦτ᾽ ἦν δύσκολον" 

σοφῶν γὰρ πυδόνον ἀπορίαν εὑρισκέτην. 

792, ἔφεδρος. Ο]ο558 ΡΘΡρδγαπι κρι- 
σής. ϑομο] οι Μ8. ἔρεδρεῤ, ὁ ὃ μαχομένων 
τινῶν τυαραπαϑήμενος, καὶ μέλλων τῷ νε- 

νκηκόσι μαχήσασθαι. Τεγιϊαγῖις. Ζβο ἢ γ- 
165 ΟΠποῦρ!. 866. 

φοιάνδε τσάλην μόνος ὧν δδιλεῶν 

δισσοῖς μέλλει ϑεῖος Ὀρέστσης 

ἅψειν, 

797. σταϑιμήσετα.. ΑἸοῖοῦ ΕἸγπιο]. 

ἐμ Ρ. 744.1. 20. πππς γ γα πὶ βἷο ρτὸ- 
εἰ: 

ἄλλ᾽ ἢ σ“αλάντῳ μουσικὴ κριϑήσεται. ἡ 
798. μειαγωγήσουσι. ΕἸ, ζυγοστατή- 

σουσι. Ὧδε ροϊεδβίαϊθ οἵ υ88. [Ν}118. σ ΘΓ" 
Ὀὶ ἀρυά Ατιοο5 ν]άδηάτ5 Μϑαγβιι5 τ. 

Βοτ. ἴῃ ᾿Ασπασούρια. 

800. γυϊρο ξύμσηκτα.- Ὁ. [ξύμ- 
σύκτα. ΟἹ. ἡνωμένα. Μ᾽ εταπι ἸΘΟΙΙΟΠ6 

ῬΟΙ]. χα. 148. τοροϑβυΐ: | 
. 804. ἔδλεψε γοῦν. 

ΡῸ ἔδλεψεν οὖν. 

δον. οοὐά, γκ8]- 
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οὔτε γὰρ ᾿Αϑηναίοις ξυνέβδαινεν Αἰσχύλος - - - 
ξξα. 

Αι. 

φύσεις προ ρον εἶτα τῷ σῷ δεσπότῃ. 

πολλοὺς ἴσως ἐνόμιιξε τοὺς τοιχωρύχους. 

λῆρόν τε τἄλλ᾽ ἡκαμ: τοῦ γνῶναι πτέρι 

810 

τον ηοηονν ὅτιὴ τῆς τέχνης τοθωνω ἣν. 

ἀλλ᾽ εἰσίωμεν" ὡς ὅταν γ᾽ οἱ δεσπόται 

ἐσπουδάκωσι, κλαύμαϑ᾽ ἡμῖν γίγνεται. 
Χο. ἥπου δεινὸν ἐριδρεμέτας χόλον ἔνδοϑεν ἕξει, 

ἡνίκ᾽ ἂν ὀξύλαλόν περ ἴδη ϑήγοντος ὀδόντας 
39. ἤ ᾿ ΄ Ν 7ὔ ς δι ἣν .“ 

ἀτὰ ἢ τότε δὴ μανίας ὑπὸ δεινῆς 

ὄμματα στροθήσεται. 
ἔσται δ᾽ ὑψιλόφων τε λόγων Φλ λυ νουοο νείκη, 
σχινδαλμῶν τε τοαραξόνια, σμιλεύματά τ᾽ ἔργων, 

807, οὔτε γὰρ Αϑηναίοις ξυνέξαινεν Αἰ- 
σχύλος. ὅ'΄ΑΗ ορίϊπι Β. [1ΐί8 οἰἴαπη 1ῃ 
ἴη60, Ὠἰδὶ α04 σύυνεθ. πα θοΐ πορ]βοία 11- 
ἴεγα Αἰ16ὰ, Ψα]ρῸ τεἀα ἢ ἀδηΐθ 5υ1}1408 

Ιη Α. Ὁ. ᾽Α.9.- 
ψαΐοισι συνέθαιν᾽ Αἰσχύλος. ΝΜ ιΞΙραΒ ἅτ 65 

ποι πα θατοῖ, 411 πᾶς ρτγώζενγοί Ἰ6ο[10- 

6πι|. (6]ο558 δ ξυνέδαινεν, ἔχαιρεν, ἀπε- 

δέχετο αὐτούς, 
Οοά. ᾿Αϑηναίοισι ξυνέδαινεν Αἰσχύλος. 

809. λῆρόν τε τἄλλ᾽ ἡγεῖτο, τοῦ γνῶναι 
«οίρι φύσεις τσοιησῶν. Αἀνοιθ]} ν]ο6 Ὠΐς 

εβΐ τὰ ἄλλα, εἴ ναοί ργαίοτεα. λῆρον ἧ- 
ψεῖσο αὐτοὺς, Ὠδίηρ6 σοὺς ᾿Αϑηναίους, 

᾿Αϑηναίοισε συνέδαινεν. 

τοερὶ τοῦ γνῶναι----Ν ὁὴ. 58{18 ἀοοιιταΐα 681 
ψοιβίο, απ85 516 σοιιῖραηάδ: ργαίογθα 

Σ φ δ ιὶ τιἱδὺ πιϑυαδ τῦυρα8 605 σαπϑοθαὶ ἵπ ἀϊρπο- 
δοοηϊ5 ροδίαγιηι ἱπρεπὶϊδ. 8.158 ΑἰΠ6- 
πΙθηβῖθιι5 ΘΧΡΙΟ ταί ργᾶνᾶ 7 ἀἸοῖδ, αα]- 

Ὅι5 Βῶρ6 ορίϊπηα ἜΧΙρΡ Θθϑιίαν (α Ὀ.]1Ω, 
Φοποοββδα ἀθίθυου 5. ρα] π)8, αιιοα οἱ 

ἶρ586. οὐ 8]185 Ἔχρϑιζῃιβ δῖ, ἴ.Π| πιἃ- 
Χίηδ απδηάο Νιδες ἀοοι, 

814. ἰριδρεμίτας. ὃ μεγαλόφωνος Αἷ- 
σχύλος. 
815. ἡνίκ᾽ ἂν ὀξύλαλόν τσερ ἴδη ϑήγον- 

«ος ὀδόντας ἀντι τέχνου. δὶς "δι6 γοθθη- 
(ἴον 65 δα ῖ{1. ααὶθι5 αἀβι!ρα]απίυτν ργεθίου 
ϑοβο! δία οοά 4, Ο, ἢ. Ιηρταίυ8 ει 

δία 1 ὀδόντα ἀντισέχνου, ααδιη ᾿66[10- 
Π6ΠῚ 6 ρ»]ΟΓ 15. δα. βία] 6 νϑνοοανῖί 

ΒεΡρΊθγβ. [Ι͂ἢ ΠΙΘΙΠΌΥ, ὀδόντ᾽ ἀνειτέ- 
χνου Οτιτὰ 6] ἰβῖοπθ, 481 ΤΙ ΘΓ ἃγο - 

ΒαΓγ. ἴδ βυ5 αἸρ' 6551, 111 πη θη θΓ8 - 

15 αἸΒΈ1Π 011 5 ηἴ, ααδπι ΓΑΙ 6 πὶ ἃρη0- 
5010 οἰΐϊαπη. ΘΟ Πο]Ἰαϑίθ8. [ἢ ρτοροβὶία 
Ἰθείϊομβ ὀξυλώλον 5 8ἰδηΐίνε 86οΙ ρΊ]6ῃ- 
ἀππ οβΐ ριο σὸ ὀξυλώλον, ραγγιίϊα5: ἰᾶ- 
τη δῖβὶ 86 1π ον 8 ν γΘΟΥ αὖ 51Π6 οἵ- 

δηβίοηθ ἃν ἐσ α 115 Ομ ἶ {1 ροπϑὶ. Ὑγ- 
θυ ἰδεῖν αἀ ]11 πὶ ΘΠ βπ1 πὶ ἐγα Π5] 4 {π1Π|, 
ἸΠΟΓ6 ρΟδι15 [ἀπΠ}1}18 1. 411 5ΘΏΒΈΠΠ γ6- 
θὰ. σοιημημίαηϊ. 5΄᾽΄6. “ϑοῃγ}, 5. ΤῊ. 

108, καύπον δέδορκα. ἴπ Οὐ. ρουβρίδιιθ 
ΒΟΥ ρίη πὶ οϑί ὀξυλάλου, ητοἀ 84] ΘΟ ϊν 6 
δοοΙρονθέμτ, Βίοηπ6 νυ] αγθῖαν ᾿ποοηπη0- 

ἄυπι ΟἸἾδ81 ΔΥἸ6]1 : ἡνίκ᾽ ἄν σερ ἴδῃ 
ὀξυλάλου ἀντιτέχνον ϑήγοντος ὀὲὲόντας. 

Ἠδς ἴπ ΡΠ ΓΆΒΪ ΠΘΠΪΠ6 ΠῚ ΠΟΥ ἀΘὈοέ 
νυ θα) ἰδεῖν οὐλὴ ραῖνῖο οαδβιι σΟὨΒΕ11- 

οἴυϊη. οῦρα βϑιβππὶ ἀπ ρ]] 6θιῃ 8ά- 

ΒΟ ΙΒΟΙΠΗΪ ΟΔ51119 ΒΘΟῸ Πάππὶ οἵ αυανΐαμ. 
ἤδη ροπίζαμν μἴο ρτὸ αὐσϑηται, δὲ θᾶη- 

ἄοπη βδηπίέαν οοπδίγποιοπειη. Μ6]1ο- 
γθῖ πδὴο ἰφοίϊοηθηι ραῖο. 

818. ὑψιλόφων. Α. Ο. ἢ. ἱπαολόφων. 

819, σχινδαλμῶν. ΟἹ. λεσφολογιῶν. 

Ματῖβ: σχινδαλροὸς, ἐν τῷ χ), ᾿Ατσκῶς, 



ᾧωτὸς ἀμιυναμιένου φρενοτέκτονος ἀνδρὸς 

᾿ῥήμαϑ᾽ ἱπποδάμονα. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ ᾿ 

820 

’ ᾿] 3 οι .“ 
“ 

ᾧρίξας δ᾽ αὐτοκόμου λοφιᾶς λασιαύχενα χαῖταν, 
Α 9 ᾿ Ω 

δεινὸν ἐπισκύνιον ξυνάγων, βρυχώμενος ἥσει 
ε’ 

ς. λῶ ; , “ 

ῥήματα γομφοπαγὴ: αινακηδὸν ἀποσπῶν 

᾿γηγενεῖ φυσήματι. 
3 9, δὴ ᾿ «ο ἿᾺ 2 γϑρο, 

ἔγϑεν δὴ στοματουῤγὺὸς ἐπὼν βασανι ὅτρια, λίσπη 
.“ 2.» [4 : : “᾿ς 

γλῶσσ᾽ ἀνελισσομενὴ φϑονεροὺς κινοῦσα χαλινοὺς." 
εἰν ' ) 

ῥήματα, δαιομιένη; καταλεπτολογήσει 

τονευμιόνων πτολὺν στόνον. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ, ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ, ΔΙΣΧΥ͂ΛΟΣ, ΧΟΡΟΣ 

ΜΥΣΤΩΝ, ΠΛΟΥΤΩ͂Ν. 

Εν. 
3 Ἃ ἤ ,.»“ 

Οὐκ ἂν μεϑείμην τοῦ ϑρόνου, μὴ νουϑέτει. 850 

’ Ν “" ἤ 
᾿ 

κρείττων γὰρ εἶναι ᾧημι τούτου τὴν τέχνην. 

Ευ." 

9 7, ἤ .-“ 3 4 δ .“ 

Αἰσχύλε, τί σιγᾷς ; αἰσϑάνει γὰρ τοῦ λόγου. 
9 ὮΡ . 

ΐ 

ἀποσεμνυνεῖται τορώτον, ἅπερ ἑκάστοτε 

ἐν ταῖς τραγωδίαισιν ἐτερατεύετο. 

σκινδαλμὸς, Ἐλλήνες. θὲ νάδ Ῥιβϑίβο- 

1ι Α. Ὁ. βουρίαπι αὐ να]6Ὸ σπιν- 

Ἐογηᾶ 
παπι. 

δαλμῶν - ἴῃ Β. Ὁ. σκινδαλάμων. 

υδάνῖ5 08 οδοῦνῖ ΝΡ. 150. 

χόγων ἄπκριδῶν σιχινδωλάμους μα ϑήσομαι. 

823, ἐπισκύνιον ξννάγων. 6]. ἃ 6. 

συσσίλλων. ἴηι Β. Ὁ. τεχίαβ. ΦΧ ΒΙροῦ 

ἐπισκύνιον ξυνέχων. ΟἸοδεᾶ ἴῃ. Ὁ). συνά- 

γῶν, ὥσσερ οἱ Θυμούμενοι ϑῆρες. Οδπαϊᾶ 

Ἰδεῖϊο Ξϑρϑ ἴμν οἴοββϑα ἰϑίεϊ, ἀπο 410] 

. οὔβεγνανὶ. Τὴ οοὐϊοῖς Β. οοἠτοχ 8 

β6 ΓΘ βου ρίτιτα βρυχώμενος ἥσει σέμψει. 

οἷς δἰΐαπι ἴῃ ΟΝ. πἰβὶ αυοὰ τοέμπει Βα θ6ΐ. 

ΟἸοββα. ρτὸ νοῦς 1οΧΊαβ δοσοοροιυ πὶ 

Ῥοπὶ 1 ταν, αποὰ ποὴ ΓΆΓΟ δου. 

ἩΠο πιδὴ ἔθ. 115 651 ΕΥ̓ΤΟΥ. ποᾶ 11 5πὴ7 

του ροΙ αὐοπεβ, 41 (0116 [18 πὸ, 81 

ατι5 ΘΟΠΠΙἀΙουῖ βϑηϑιι Ῥ τα ἀἸ [05 510, Ἐχ- 

ὀπιρῖο 811 γ οὐδ 8 ἴῃ 1 γ5. 8299. 

827. γλῶσσ᾽ ἀνελισσομένη, δὲ νεῖδα 

ΔΌΠΐπο βϑουύ ὁ τυνευμόνών,
 φοῦπ πὶ 

νείοτοβ, [οπΐοθ, ες άθιηα 6 δηιἰα 8. 

Αἰἴδω ἀἰα!θοεῖ, ἥσατι ἴπ ῥ᾽] ενίβημθ 56- 

φυπηίαν Τιαροἱ, Ἐὰβ ἴπ σμοτῖοο 68η- 

ιἴο0. αδὲ Τ τἀ Θ ΘΟΡῸ ΠΣ ὠὲέλοποιδαν Ἰπιϊ απ 

Οσπιίοιιβ, οπι γΘΟΘΠ ΤΟΥ ῚΒ Ατιϊοῖβπὶ ἴον - 

πἷθ γλῶσσ᾽ ἀνελιτπσομένη. Εἷ πολενμόνων 

τπὰπΐατο ποίας {586 . Ῥυΐϊονθβ. 85Π0- 

φοπηΐ ἷν. οοάᾷ. ΑἸάα5 “«“λευμόνων. Θἀϊ- 

ἀἴυ: πιοῖ5 Βονη. Τυπία πνευμόνων- , 

820. οὐκ-ἂν μεϑείμην σοῦ «Σῥόνου. ΒΟ. 

τοοῖα. ἃ. Ο. 6]ο888 τσαρα χωρήσας 

ψυϊοο μεϑ είην, 4π81} βουὶρίθπναμι τη 6} - 

ἄοβαμι 6588 781) οεἴδηάοναι ΠαννΘβ18, 

ρὰρ. 288.  οεδαμα. δοίϊ ὰπε μεϑίηρι 

απ ἀοουβαῦνο 56 ΠΡ 6 Υ; ΟἸΠΒ σοιΐινο 

εἰΐπαπαπι ΟΟΝΒ ΡΟ ΕΝ Ἐονῆϊα ρϑϑθῖνᾶ 

μεϑίεμαι αἰτασια! 6 ΟΆΒΙΙΠΙ δἀβοίβεϊξε 

Ψ ΗΔ ποῖ. αὐ ο8Ρ. 416.
 ἷ Ἀὰ 

μεϑείμην. 10 οὔαι μἰο οοἄ.. 

838. ἀποσεμνυνεῖπαι. 6]. σεμνῶς αν - 

Ν, , 
φ'ὃν σχηματσεῖ. 



69 

ὦ, δαιμόνι᾽ ἀνδρῶν, μὴ μέγάλα λίαν λέγε. 
ἐγῴδα τοῦτον, καὶ διέσκεμμαι πάλαι, 
ΕἸ ᾿ 3 ΕΑ 3 , οὐ ἄνϑρωπον ἀγριοποιὴὸν, αὐϑαδόστομοον, 
3 2 "5 . » μν 3 ’ὔ ἤ 
ἔχοντ ἄχαλινον, ἄκρατες, ἀπυλῶτον στομν, 
9 εν 07 ; ᾿ δι σς 
ἀπεριίλάλητον, κομποφοιχελορρημοναι. 

ῇ ι “ ᾿»“, .“ “2 

ἄληϑες, ὦ παῖ τῆς ἀφρουραίας Ὡεοῦ ; 840 
Ἁ ’ ἴων ᾿ ᾿ σὺ δή με ταῦτ᾽, ὦ στωμυλιοσυλλεκτάδη, 

καὶ πτωχοποιὲ, καὶ ῥακιοσυῤῥαπτάδη ; 
3 3 3 ’ 39 1} 5 .“ 

αλλ οὐ τι χαιρων αὖτ ἐρεις. 

πταῦσ᾽ Αἰσχύλε, 
Ν Ἁ ΝΥ ΑΠΟΩΝ, ᾿ , 7 γι κι" 

κοι μὴ ρος οῤγὴην σπλαγχνα “)ερμήνης ΚΟΤΩ.. 

ΕῚ “2 Γ δ φ““ ἴω, 

οὐ δῆτα, τορίν γ᾽ ἂν τοῦτον ἀποφήνω σαφῶς 
Ἁ Ἁ . ΕΝ τὸν χωλοποιὸν, οἷος εὖν Ὁρασύνεται. 

,.896. ἰγῷδα. δ᾽. οοἀά, ρεγρθγαιη 
νῃ]ρὸ ἀἸν β απ ἐγ ᾧδα. Ψ|46 δὰ ΤΊ 65). 
δ0ῶ. Κ΄᾽΄ς πθίηπθ ἐχοῦάϊ νοἱῃ, απο 
56 π16 1 ἀϊοίπτη δι ἘΠ οἷαί, πθο ΠΥ μη 

μιᾶπο ναν]δίᾳίθιη ἂμ 0} }1:8 ΟὈβθυναθο. 

839, κορεποφακελοῤῥήμονα. 6]. σκληρὰ 

καὶ συνδεδεμένα ἕπη λέγοντα. 

840. ἄληθες. Πίαπο ὃ ῬΙογαπαι6. πος 

ἀδνοιθδίαπι ᾿νοηῖος ᾿π θυΓορ  Ἰοηἱ βου νῦ, 

Θηϊήας: ἄληϑες. ἀνεὶ σοῦ ὄντως. ἀξιοῦσι 

δὲ ὀξύνειν τὴν τσρώτην, ὅταν φοῦσο δηλοῖ τὸ 

ἐν ἐπερωτήσει λεγόμενον ὄντως, ἀληϑῶς, 

οἷον" Άληϑες, ὦ τσαῖ--- ποτα Μ, ἄλη- 

ϑὲς τταρὰ τοοιηταῖς, τὸ κατ᾽ εἰρωνείαν 

ἄναὶ τοῦ ὄντως λαμβανόμενον, ὡς τὸ  τοαρ᾽ 

᾿Αρισαοφάνει ἐν ἸΠλούτῳ (423.) ἄληθες, ὦ 

διιλότατε τράντων δαιμόνων. 8 [γ5. 

433. ἄληϑες, ὦ μιαρὰ σύ. Ἑδάθην 5]ρ᾽πὶ- 
ἤοατίοπο ὁσοινῖ ρα ἃ Βορἤοο οι ἘΠ 4. 
Τ. 850. Απιϊο. 758. ααἴθαβ ἱπ Ἰοοὶβ δ4- 

γουδιὶ ἢ 1}}5 Ροϊοϑίας Τὰ  γοθπὶ Ἰ Ο, 

Ἐπί διὐὔϑὴν ἢἴο ραγοάϊα σουββ ἘΠ τ  ρ᾽ αἴ, 
αἴθ ΝΙυβογανιβ ἵπ ΤΈΪΘΡΙο {υῖ858 
Ῥυΐαῦ:, 

ἄληθες, ὦ παῖ τῆς ϑαλασσίας ϑεοῦ. 
Νοπίεὶ ϑαλασσίας ΤῊ οτἸάθιη ἀρὰ Ττα- 
σίουπι 915 Ποαἢ1, ἀρουραίας Τὰ δδ 5ι18- 

3, 5 γ 3 4 “Ἃ ἀρν', ἄρνα μέλαιναν, παῖδες, ἐξενέγκατε" 

δίϊεαῖι, Ἐπιτιρια! οἷθγα οὔ] οΙ ΘΠ 5 ἄρ γ65- 
εἶα απἰθηθ ἐππηπί ας. ἔποναί. ΟὙ]άς 

ΤὭρϑ, 456. οἱ 910. 

τ 9415. σσωμυλιοσυλλεκτάδη. ΟἹ. τῦσλυ- 

λογίας συλλέγων. 

849. Ππιης νουβαπὶ πίθου ργοί δ᾽ 1π|Γ 

σοἰοηαἴαια Ἰηΐον Π]ΟΘΟΡο] ἢ οἵ Ἐπτιρι- 
ἄδηι ἴπ ΑΘ τ θηβί θυ. , 

848. αὔτ᾽ ἰρεῖς. 8:16 πιθηνγ, 
σοῦ α᾽--- αὔρα ν. 952. ᾿ἰθΥῖ οι π65 : δηροο- 

πρωτικὸν γὰρ αὔτ᾽ ἔδρων. 

844.. «ρὸς ὀργὴν, ᾿νασιιπθ. ϑῖς ἴῃ [τἃ 
856. 998. ϑόρῃοοῖεβ ΕἸ: 369. μηδὲν πρὸς 

ὀργὴν, τορὸς Θεῶν. 

847. ϑοΙιοὶ, δῆς, ἄρν᾽, ἄφνω μέλαιναν) 

φριαῦπτα γὰρ ἔϑυον “τῷ Τυφῶνι, δπιότε σρο- 
ξιλώδης ἰκινήϑη ἄνεμος. τῶν γὰρ ποιούτων 

οὗτός ἔστιν ἔφορος. εἰκότως δὲ μέλαιναν, καὶ 

οὗ λευκὴν, ἐπειδὴ καὶ ὃ Τυφὼς μέλας. γιν- 

ΘἿ]. ΖΦ η. Ἧ1. 118. 
δὶς αῖπ|5, ΠΠΘΥ]08 Δ Γγ15 πηδοΐαν! ποπο- 

Γ65. 
ἴαασαπι Ναρίιμιο, ὕδάνατα. {Π}1.. Ῥὰ]- 

οἤδν Αρο]]ο ; 

ΝΊΟΚΑΝ ΗΙΕΜῚ ΡΕΟΌΘΕΜ, Ζορθυτῖβ 
ΓΕ] οἴ θτι5. ΔΙ 8 ηι. 

ψυρο 
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Ἢ : 
τυῴως γὰρ ἐκβαίνειν πταρασκευάζεται. 

Αι. ὦ ἹΚρητικὰς μὲν ξυχλέγων μονῳδίας, 
γάμους δ᾽ ἀνοσίους ἐσφέρων ἐς τὴν τέχνην. 

ἐπίσχες οὗτος, ὦ πολυτίμητ᾽ Αἰσχύλε. 
850 

ἀπὸ τῶν χαλαζῶν, ὦ πόνηρ᾽ Εὐριπίδη, 
ἄπαγε σεαυτὸν ἐκποδὼν, εἰ σωφρονεῖς, 
[«4 Ἃ [4 Α ῇ ͵ ε7 
να μὴ κεφαλαίῳ τὸν κρόταῷον σου ρήματι 

851. ΟΡβεῦνθβ ἴῃ ἢἷβ Βδοομΐ νογθὶ8 
τη 8 1 {68.481} ᾿πη αἰ] θαι Ἰοοἱ Ποπιουϊοΐ. 

ΖἜΒΟΠΥ ]απὶ Ρ τῖπιο 8] οαυϊΐαν, ροκίοα Εἰα- 
τἰρίάεπ, ἀβπίαιθ δά ΖΕ Ξοἢγ ]ὰ πὶ ἀ6]1η|- 
ΘΠ ππὶ ΓΠΓΒῚ15 56 σοη ογί, Ἠμϊο ἀΐσογα 
Ροίογαΐί, ἐν σοὶ μὲν λήξω, σέο δ᾽ ἄρξομαι. 
δῖ. Νεβίον Π|αἀ4. α΄. 275. Αἰνὶάς εἴ 
ῬεΠ ἀφ ΠυΓρΊ πὶ βοἄδη5, Δ 60 αἱ 4]ρ' πἰ- 
ἰδία ργεβδίδηϊτον ογαΐ ᾿πεῖριῖ. Αρδπηηθῖ- 
ΠΟΠΘΙΏΠΙ6 ΡγΪπηη] δοτίαίαν, ἀεὶ μά 6 
ΔΟΒΊΠ]Π}επη, ἀθπηαπι Αρ ἀπηθιηποηΐ ἰἰθγαίαβ 

δάτηονοΐ ρίθοθ5, 'π Θο486 ἀθβίηϊῇ. 
μήτε σὺ τόνδ᾽, ἀγαϑός περ ἰὼν, ἀσοαίρεο 

κούρην, 

ἀλλ᾽ ἕα, ὥς οἱ «ρῶσα δόσαν γέρας υἷες 
᾿Αχαιῶν" 

μήτε σὺ, Ἰιηλείδη, ᾿ϑέλ᾽ ἐριξέμεναι βα- 
σιλῆϊ 

ἀντιξίην' ἐπεὶ οὔποϑ᾽ ὁμοίης ἔμμορε «ι- 

μῆς 
σκηπτοῦχος βασιλεὺς, ᾧ «ε Ζεὺς κῦδος 

ἔδωκεν" 

εἰ δὲ σὺ καρσερός ἔσσι, Θεὰ δέ σε γείνατο 

μήτηρ; 
ἀλλ᾽ ὅγε φέρτερός ἐστιν, ἐπεὶ π'λεόνεσσιν 

ΤΥ ἀνάσσει. 
᾿Αφρείδη, σὺ δὲ τναῦε σεὸν μένος" αὐτὰρ 

ἔγωγε 
λίσσομ᾽ ᾿Αχιλλῆϊ μεϑέμεν χόλον, ὅς μέ- 

γώ πᾶσιν 

ἕρκος ᾿Αχαιοῖσι τοίλεται τυολίμοιο κα- 
κοῖο. 

Ῥαββίπη οἱ 5.118 ΟὉΠ| “πη ρ ΘΓ 1 Εἴ8 111 Π 8 
Ἰπίογργα8 ΡΘΒΝΠ Εἰ π|1 σ ΘΓΒι}8 ρθε α 510 γα α- 
ἀϊάϊε : Τζογιιπι ΦρῸ Ῥγεέσαθδογ Δ ο]ιλίίοπι ἀθρο- 
πότε ΐγατι. ΤΠ ΏΔΠ) 5] λύσσομαι (ΕΠ ρι18 
εββεΐ ζαΐϊαγαπι : ἰαπαθδμι 5ἱ ρος ἀϊ- 
οἴαπι ἀπάσδπι ἃ Πυοαιδπὶ {π556ΐ λήσσο- 

μαΐ φινι ῬΥῸ ῬΥΘΟΟΥ αἰϊφιιθηι. Ἰ)αἴϊνα᾽᾽Α- 
χιλλὴϊ ποῦ ρεμπάεί ἃ λίσσομαι, ααΐοι πὶ 
ΒΔ. αἰ Ῥγοποπιθη σὲ; 564 ἃ μεϑέροεν- 

Οοπείγιοίο οβῖ : λίσσομαί σε μεϑεῖναι 
᾿Αχιλλεῖ σὸν χόλον, ἰὰ εεἴ, τταύσασϑαι 

σοῦ χόλου τῷ ᾿Αχιλλεῖ, τσταύσασϑα: τοῦ 
χολοῦσϑαι σῷ ᾿Αχιλλεῖ. Μὲ] ᾿Αχιλλῆϊ 

γα] εἰ ̓Αχιλλῆος χάριν. (146 Ψα]οκοηδ- 

τῖαπὶ Ιαυ ἀδίαπι 84 [,γ5. 1277.) Αἀ δυπ- 
ἄσμι ἕδγε πποάππη Ηοτδίϊ 8 Οδτγηι. 11]. 5. 

Ῥγοίπ5 οἷ ρ,ΑΥνΘ5 
188 δὲ ἰηνίβιπὶ Πα ροΟΐαθμ, 

Ττοῖα 4πθῖη ρορουῖς ϑ'δοθγάοβ 
Μίανε γθάοπαρο. 

Απηᾶ ἘΔθΥὶ δά Ἰαΐ περ ν Υ510 15 56 Π 511 
Ποπηθγῖοα τά 141: αἰταμηαπα ἀποθι 
βοουΐί5 δϑί ἰοΐαβ πογογιιπ) (Δ ΠΠΘΟΥ πὶ 

ἱπίογριθία πὶ ρΓῈχ. Αἱ νῖν ]οηρε ἀοοίϊ551- 
Π1115, 4ὶ ΘΟ  Θο8 6Χ 0815 ρ ξ60158 νΕΥΘ ΓΘ 
Βο] εθαί, Φοβηηθβ Βοίϊν!η πὶ Αοἱϊβ Πρ: 
Ῥαγβ᾽ 6 η518 Δοδάθιῃϊς ἴοι. 1ϊ, Ρ. 94. Νὰ - 
βίου!β βϑῆϑιιπὶ γ γα δἷ δ] θρϑηίθγ Ἔχ ργθβ- 

δε: Ελυοιιδ, Πἰ5 ἀ᾽ Αἰγέθ, εαίπιες ἴα υἱο- 
ἴθποθ ἀθ υο8 ἐγτωπϑρουβ, ουδίϊες υοἵτ6 οοἰεγο. 
Ο᾽ὐδθὲ πιοὶ αὐι νοῦβ ΡΕΙΕῈ ΡῈ γοῦΒ ΒΕ- 
ΓΠΑΘΗΕΒ ἘΝ ΒΑΥΕΌΚ Ρ᾽ΑΟΉΙΜΕΕ, ἀοπέ ἰδ 

δγαϑ εἴο. 
8δ4. κεφαλαίῳ. ΕἸ. καϑολικᾷ καὶ με- 

γάλῳ. 86110}. ὦδρῷ. ΝΡ. 981. 
οὐδ᾽ ὧν ἱλέσϑαι δεισνοῦντ᾽ ἐξῆν κεφάλαιον 

σῆς ῥαφανίδος. 
κεφάλαιον, κεφαλὶς εἰ κεφαλὴ αριιὰ ΏὨϊο- 
“οογϊάθηι εἰ αἰϊος Ῥῦὸ οὰρίτα]ο ρίανιϊαγιιπι, 
οϑϑίιπι, ἱπιῖηο φιαγιιηνυὶδ Κογ 6 ϑιυιπυπυϊἑαίαηι 
σαρίϊαίαγιιην οσοιγγὶδ, οὐ οἱ Τιαὶ, οαραΐ, 
Ελ φιῖα οαρυϊ θὲ ραγ8 ΟΥαδϑῖου αὐ ἀιιγίον, 
ἐπᾶδ Οοηιὶοιις κεφαλαίῳ ῥήματι τὸν κρόσα- 
φον ϑένειν ἀἰαὶ!, ἀανὶον! νεγρο οαραΐ ἔδ- 
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᾿ϑένων ὑπ᾽ ὀργῆς, ἐκχέη τὸν Τήλεφον" 
σὺ δὲ μὴ πρὸς ὀργὴν, Αἰσχύλ᾽, ἀλλὰ πτραύνως 
ἔλεγχ᾽, ἐλέγχου. λοιδορεῖσθαι δ᾽ οὐ τορέπει 
ἄνδρας ποιητὰς, ὥσπερ ἀρτοπώλιδας. 

σὺ δ᾽ εὐθὺς, ὥσπερ τορῖνος ἐμπρησϑεὶς, βοᾷς. 

Ευ. 
Φ 4 3, 8.5} ᾿ 3 9 δύ 

ετοιμνος εἰμ» ΕὙΩΎΞ. 20 οινο υοβμνοῦ!9 860 
ὃ [4 ξ, [4 ’ 9 ᾽ ὃ φΦ 

άκνειν, δάκνεσγαι πορότερος, εἰ, τούτῳ δοκεῖ; 
“2 ΄᾿ ’ 

τἄπη, τὰ μέλη, τὰ νεῦρα τῆς τραγῳδίας, 

καὶ, νὴ Δία, τὸν Πηλέα τε, καὶ τὸν Αἴολον, 
Ἁ Ἁ 9 ’ Ἁ ’ καὶ τὸν Μελέαγρον, κἀτι μάλα τὸν Τηλεῷον. 

Δι. 

Αι. 

σὺ δὲ δὴ τί βουλεύει ποιεῖν ; λέγ᾽ Αἰσχύλε. 

ἐδουλόμην μὲν ἂν οὐκ ἐρίζειν ἐν)γάδε, 
οὐκ ἐξ ἴσου γάρ ἐστιν ὠ᾽ γὼν νῶν οὐκ ἐξ ἴσου γὰρ ἐστιν ὠ᾽ γὼν νῷν. 

ΤΊΓΘ 5 εἰδὲ κεφαλαίῳ αα͵οοίζυ6 5ιμηαϊιι)" ῬγῸ 
σναπάϊ οἱ ἀυγο, ἁδρῷ, οὐ ῶ5580, εἱὲ ϑοίιοὶ.Ὁ 
20. ΑἸΡεγ! Οὐβουναίί. ῬΏ110]. ἴῃ Ν, Τ. 
ῬΡ. 179. 

857, ἔλεγχ᾽, ἐλέγχον. 516 6δοἀ4. οὁπι|- 
Π65. ΑἸοββὰ ἴῃ Ο, 19). ἔλεγχ᾽ αὐτὸν, 
ἐλέγχου τσαρ᾽ αὐτοῦ. ῬαΥΒ 5] 05588 1π ὁο0η- 
ἰοχίιβ βϑυίθιῃ ΠΠπίὰ τη Β. ἔλεγχ᾽ ἐλέγ- 

᾿χου τοαρ᾽ αὐσοῦ. Νοβίγδιη ΘΟ 61) 

Βαθοηΐ νοεῖ, δα, αη46 1Π18πὶ Ὁ6Π6 τ8- 
νοοᾶνῖ Βεγοίθγι5. Νοβοῖο ἀπά6 ἴῃ τ- 
ΘΟ οΥπὶ ἡ αϑϑάδη νηοῦ ἔλεγχ᾽ ἐλέγ.- 

χους. Δά δο ἔλεγχ᾽ ἐλέγχου τοίεταπη- 

ἴπ. ΤἸΠΟΧ 5θηπθηΐα {μιγ]ρ1415.: ϑσοιροός 

εἶμι δάκνειν, δάκνεσθαι. 
λοιδορεῖσθαι δ᾽ οὐ τσρόπει. Οοά, οὐ 96- 

μμις. 
861. εἰ φούτῳ δοκεῖ. ῬΘΥρΘΙαπ ἴῃ Β. 

'φοῦτο. ΨΊαε 4 ΤΊ ε5πι. 428, 
869. Πηλέα ἀἸΒγ]] απ οβί. Ὑ146 51- 

“ριὰ δά ν. 76. 
866. ψυ]ρὸ Ἰορτίαν : ἐδουλόμην μὲν οὐκ 

ἐρίξειν ἐνϑάδε : γϑΥ 15 τπδηϊ δβέμ πη ρο δίς 
ΘΘΏΒΠΠΏ ΠΟῚ ΓΘ  Θη 0115. ΡΑγΠ Ομ] Δηὶ ἄν 
ΟἸ͵5᾽ 6 ΠΥ τον πὶ Βοσο ἴα... (πο 115 
ΒΟ]ΘΙΏΠ6 [1556 πον πι8. Ἐδηὶ ἀ65146- 

ΓΑΙ νἀ αυϊάθιη Πανν β1185 : 564 ΡΓῸ 
᾿βὲν τοροποπάο ἄν ροδίε πιδπατ ποη 16- 
5.11, Ὁϊτγδημ6 γθίϊηοπα ραγί οι] α, 

Ἐπ ἢΠ46) 55 Γ πὶ ΠΤ] 6:8 ΘΙ 44 110 }15 ἱρ- 
Βι.πη Οοἰηϊσαιη. ὕοπο. 151. 

ἐδουλόμην μὲν ἕτερον ἄν τῶν ἠϑάδων 

λέγειν τὰ βέλεισϑ᾽, ἵν᾽ ἐκαϑήμην ἥσυ- 

χος- ' 

Αἀ διυπάθιῃ πηοήτπὶ ἴα ᾿ορπ Ππὶ : 

᾿ ἐδουλόμην μὲν ἂν οὖκ ἐρίξειν ἐν άδε. 

Νιη]οὸ ράγίαπι βίπάϊο ἀτιοΐ 5. ΟΡ ΙΠῚῈ5 

ΒιΓρ΄655115, 410 οογάδ!! ον πὶ ΠΟν] πο-' 

1 1Π6Ππ|, 84 ἰποπηάδι σσηίνα Πᾶν δ511Π 

ψα]ρδίδπι Ἰθοίοπ πὶ ἄπὸ Θορἤο6 15 δά- 
νοοαΐ 1068, 4ΠΠ0Υπὶ ΔΙΓ6 Δ]16ΠῸ0 56η58 

δορορίῃβ 6δΐ, 8] 16 υ 1ἢ τη 6 η6ὁ σαρδΐ, αποά 

ΟἸΤπὶ οβίθπ ἤδη. 

867. ψα]ρῸ 510 Ἰδοῖτ ιν ΠΟ γΘΓΘῚΒ : 
οὖκ ἐξ ἴσου γάρ ἔστιν ἀγὼν νῶϊν.---σιή : 

ἀυρ] 16] πο π 48. Ῥιηο νῶϊν, σφῶϊν ἀ]- 
ΒΥ 1 θα ροδι15. Α.|οἿ8. ῬΓΟΓΒῈΒ 5πιπὶ ἴηπ- 

5᾽.αί8, αποα ροϑί 4|105 Οὔδοιναν! δὐ .4}- 
ΒΟΠΥ}} Ῥτοπι. 12, [Ιη τηθιηθγ. Βου] ρέππη 

ἀγὼν νῶν, οἸαι ἀ] σα τα πιοῖνο, Ναιὴ ἴῃ 
ἀγὼν ρυϊπηα 5ΘΠΠΡ6Γ ΘΟΥΓΙρΡΙΓῸ,, 4108 
οἰἸδ 91 ἃηθ6 05 6886ΐ, αποά ἴα]5ο ογθα!- 
ἀδυαπί υἱνὶ αὐϊάδπι ἄοοί, ποη ἰδ θ ἢ 

ἴσο βδαϊγα [Πρ 1185 ἸπΠ 4016 5116. ἀιίϊοα]ο 
βίαν ποῸ Ποιηθη ροββοί, ἥππιπὶ 48 οον 0 
οἱ ἀδἤηϊ το οϑυ διη] Πη6 ΒΘΙΊΠΟ 511, ΝΙΠΙ 
ΨΟΥΠΠΙ5 οδί Παννο 51} θη θη δίῃ : 

οὖκ ἐξ ἴσου γάρ ἔστιν ὧ᾽ γὼν νῷν. 
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τί δαί: 
τ ε ’ “ἮΝ Ὸ. , 
ὅτι ἡ ποοίησις οὔχι! συντέωνηκέ μιοι" 

΄ 3 

τούτῳ δὲ συντέφνηκεν, ὥστ᾽ ἕξει λέγειν. 
ὅμως δ᾽, ἐπειδή σοι δοκεῖ, δρᾷν ταῦτα χρή βμῶσιο-"ὦ ν ἡ μ} ΧΘΊ: 
ἴϑι νυν λιδανωτὸν δεῦρό τις καὶ στῦρ δότω, 

870 

[χ Ἃ 3, Ν “- 4 

ὅπως ἂν εὔξωμιαι πρὸ τῶν σοφισμάτων, 
.« - ΄ ’ 

ἀγῶνα κρῖναι τόνδε μουσικώτατα" 
ὑμεῖς δὲ ταῖς Μούσαις τι μέλος ὑπάσατε. 

Χο. 

ΘΘΡΊββιπη6. ΠΠ ΓΤ ὡ᾿ γὼν 1 ὠγὼν τηαἱᾶ- 
γαηΐ, ἀιιοά δα Εἰυνριἀϊβ Οἵ, 857. οὔ- 
ΒΘΓΥΑν Πη18, ἴη 6] υϑά. ροδίξ δτδο]. 
7424. 5ου!θοπά πὶ : : 

ὡς ἐγγὺς ὡ᾽ γὼν, καὶ μάλισα᾽ "Αρης φσυ- 
ψεῖ---- 

Ῥτο τιὴ ἴῃ πηθηλθι, βου ρίμ σ΄ δαί; Πε- 
ΒΥΘΒΙα5 : σί δαί, διωπσὶ δή, ἘΠαπάθηι 
5101 ΗΔ 018 εβί σιή, 

868. ὅσι ἡ ποίησις. ϑ1. ἀϊδεϊποῖα 5611- 
Ρίυπη ἰῇ Α, Ο. Ρογρογῆμη γ]ρῸ ὅτιὴ 

ΑἸοβδα ἴῃ τπθ0 86 ὅσιὴ, διότε: 
δὰ ποίησις, ἡ. Β0Π1σοὲ ᾿πηάϊσαγο νο]αϊί 

Θ] οβϑϑίουν γι σα] πὶ 58 Γ᾽ η16 1101, 4αΘιη 
ΔΌΘ6556 0) ρμΔ 1 1 561 ΠΟἢ 5 ᾿ΠΡ᾿ΘΗΪΠΠῚ. 
Ηοο 5ϑηβῖζ αυϊάθηι Πάνυ ϑῖπ5 : 5ϑα ρεῖ- 
ῬΘΙΆΠ: διη ΘΠ ἀὉΥΤΊ δ. ἡ ποίησις. ΟΠ 56Γ- 
γανὶ δή Τγ5. 611. αἱ] πᾶ π εἰ ὅσε ΠῸΠ- 

4υδτη 6141], γ146 Ἰμνα δά 9922, 1386. 
870. ὅμως δ᾽, ἐπειδὴ ---ϑῖς θ6πθ Α. Ο΄, 

Ῥεογρειᾶμπι νυ]ρὸ ρατίϊοι!α δὲ οἰ ε5ἃ, 
418 8] (6Γ] μὲν τοβροπάρί ν. 866. 

873.. κρῖναι τόνδε. ἴη Β. σοῦτον. ΒΘ Ρ6 
ΘΟ ΠΙπΐαγα Ηἷ 11 ΓΑΥῚΙ δῖα ΡΓΟΠΟΙΗΪΠᾶ. 

874. τι μέλος ὑπάσατε. ϑὶς ἱτο5 Ηδ- 
δ᾽}. αὐ ρουε Καβίθνυς Ἰαρθηάα μὴ 6558 

οΘηβ1, οι ἐπάσασε, Θοάθηι ΘΥΓΟ ΤΟ, 

41] βιιρτὰ ποίδίῃβ. δὰ ν, 866. υ]ρὸ 
πυροσῴσατε. ἘΙγη0], ΜΙ. ἀποίοτ Ρ. 789. 
Ἰ, 4, ὑπόγρωριμος, τυρόγραμμός σις ὧν. ἢ 
γὰρ ὙΠΟ ἀντὶ τῆς ΠΡΟ, ὡς καὶ ἐν Βατρά- 
χοις ᾿Αριστοφάνης" 

ὑμεῖς δὲ ταῖς Μούσαις σι μέλος ὑσάσωτε. 

ἀντὶ τοῦ προῴσατε. Ἐχ ἂς οὈδογναίίοπδ 
ΒῸΡΡ] ἀπ οἱ ϑμ πα) 6586 δοϊο- 
ἢἸαϑίειῃ Οὐπὶοὶ σθοῖθ πιοπυἱΐ Καὶ αβίο ἐμ. 

“ποίησις, 

“ Ν 3 , ’ ς Ν ὦ Διὸς ἐννέα «ταρϑένοι οἱγναὶ 

ΟἸ μα οΡ]οβ88 ογὰὶ προύσατε, 41188 ἴῃ (6 Χ- 
ἴα ργΐπ]ο ᾿πνϑοία, ροβιιηοάπη) ἀΘρι8- 

γαΐα ζαΐΐ οἵ πηπίαϊα 1 προσάσατε. Μέφιιε 
λὶς ἰαπίιηι {αοίιπι εὐ ϑοϊιοίζιιηι υοοὶδ αἰι- 
ἐποηίϊοω ἰοσιιπι ἴγι ἐεχίυι οσοιιραυεν : 56ὦ εἰ 
αἰϊδὲ ποη, ϑεπιεὶ, ἰαθ65 ἰκες (ὐοπιῖσιιηι τιυδίγιιηι 
ἐηυαβὶϊ, αὐὲ διι18 ἰοσὶδ ἰδοϊοτεην τποπιπιιι5. ϑ1α 

Αἷε ΙΚ αβίθυτιβ ἴθ ποία δά πὰῃς Ἰοσαπι, 
5018 οἵ ργυιἀοπίοι, υἱ μ]Θυβαα ν᾽ ἀθθὰ- 
ἴαγ : βεὰ νϊἀδθαίαν ἰδ παι : Γ65 δα δ πὶ 

Δ]1Π16Γ 56 μβαρθοῖ. Νειηρα ποπάυϊη ἜΧΟΘῸ- 
σ᾽ίαῖαμα ἤαογαΐῖ Ἰηνιοΐαπι 1ΠΠπ4 ΠΥΡῚ - 
πα Θηἴ1π1, Ο1} 15 ἀ 56 ΓΠ 1551 0 Εν ΠΟΥ 11} 
Τιαν]} βου ρίουἹ πα ραδηΐ ρταϊϊαπι γοίδ.- 
τὰπίαι8 νυ ]σαίΐογταπι ἰδχία α} ριορὰρ- 

παΐοιεβ. Νοὴ δπΐηὶ ἀηΐοᾶ οϑὲ [γ0}115 
ΘΘΠΘΥΪ8. ΠΟΥ ρΟ] 110, Πα τη. Ποη {π68ῃ.- 
ἴπτ, 516 σαν 1] δ ηΐ68, ν 8], αὐ αἱν Νοβίθυ, 
στρέθλοισι παλαίσμασιν ὠντιλογοῦντες : 

Νοιιδ πὲ συποδυοηϑβ Ῥὰ5 δίδη, σοΟηιπιθηΐ 668 
δίοδε5 οπὲ ρὲ ἱπ 6} ϑυ} ἰ᾿οΥγδν ἀοιὲ 1 
δ᾽ αρὶξ ; πιαὶδ ἐἰ ε5ἰ {Ὁ} αἰδὲ (δ΄ σοπεργεηγε 
ψι) ἃ ἰαἰάθ ἀνα γεϑοιιγοθ ἀ6 οοἰίε "α- 
ἔμιγα ὁ Ἠ6 ἀοὶΐ απιαΐδ 8ὲ ἵἔγοιιυεν (ἰαη8 

ἐ᾽ἐπιϑαγγαθ. Ψοῦνπαὶ ἀδ5 ἄςφανϑμηβ, ΝΟΥ. 

1780. ρ. 719. 
ὑπάσατε. Ῥεονροιᾶιῃ οοα, βϑὰ νϑῖὸ 

ΡΓορηΐαβ ἐσάσατε, υἱ 651 ἴπ 60. ὗσὸ ἴῃ 
ΘΟΠρΡΟΒΙ ΠΟη6 5 ρ6 ἰητπιάρι να] οὶ ἂὸ 

πρό. Μία ρεϊμαν}] νἱν] ποίὰϑ οἱ δηΐμ- 
δάν, ἃὯ4 Αἰμιηοῃίυμ ἴῃ ὑσώψγεν. δ᾽΄ΊΆο 
Ἐ ΙΒ κῖυ5 ὑπσολαξὼν δοοὶρὶἐ τη ΖΕ ΒΟΠ 118 
Ον. ο. ΤΙπιᾶγοϊαι ἢ. 51. 

875. ὦ Διὸς --ἶϑῖο ἴτοβ ΒερῚϊ. ψυ]ρο. 
ὀιηΐβϑιμι ᾧ. 
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Μοῦσαι, λεπτολόγους ξυνετὰς ᾧρένας αἱ καϑορᾶτε 
3 - ,, ω 3, 

ἀνδρῶν γνωμοτύπων, ὅταν εἰς ἔριν ὑξυμερίμινοις 

ἔλϑωσι στρεδλοῖσι παλαίσμασιν ἀντιλογοῦντες, 
32 δ ν..9 “ ΄ ᾿ ἐλ ετ᾽ ἐποψόμιεναι δύναμιν 

} ͵ 
δεινοτάτοιν στομάτοιν" 880 

τορισασῶε ρηματας 
Ν ͵ »Α “ 

γ.4Φ.1 ὡοραρισμεατ Ξ 7 ὦν. 

νῦν γὰρ ἀγὼν σοφίας 
ὅδε μέγας χωρεῖ τορὸς ἔργον ἤδη. 

3} ᾺΙΝ Ἃ ᾽ ΧΝ 3} , 
εὔχεσντε δὴ καὶ σῴφω τι, πρὶν τάπη λέγειν. 

Δήμητερ, ἡ ϑρέψασα τὴν ἐμὴν φρέναν 
“ , - “ Ὑ ͵ 

εἰνοι! μκ"Ξ τῶν σῶν ἄξιον μυστηριῶν. 

ἐπίϑες λαδὼν δὴ καὶ σὺ λιδανωτον. 

καλῶς. 
σι ἐν ΟῚ “ 3} , 
ἕτεροι γὰρ εἰσιν, οἷσιν εὔχομαι, Ὡ εοῖ. 
ἍἹ ,ὕ “ ( ἴδιοί τινές σοι, κόμμα καινόν ; ᾿ 

Ἁ ἤ 

γι! μᾶλα. 890 

ἴϑι νυν προσεύχου τοῖσιν ἰδιώταις “εοῖς. 

αἰϑὴρ, ἐμὸν βόσκημιι, καὶ γλώσσης στρόφιγξ, 

ξύνεσίς τε, καὶ μυκτῆρες ὀσφραντήριοι, 
3 φ ΦΟΡΝ τ Λ Ὃ “Ν «4 : Υ 
ὀρη)ῶς μ' ἐλέγχειν, ὧν ἂν ἅπτωμαι λόγων. 

Ἀ Ἁ ς -., "» ο 
κοιὶ μιὴν ἡμεῖς ἐπι υμιοῦμιεν 

᾿ Ἁ “ 9 “ 9 “ δὰ Γῇ τποαρὰ σοφοῖν ἀνδροῖν ἀκοῦσαι τινὰ λόγων 

878. στρεδλοῖσε παλαίσμασιν. Ὗ]ΡῸ 
Ἰηβδυΐα οορι]α σε, 485 πῈ}1ὰ τὰ ἰοη6 ἰο- 
οαπὶ ἢ]6 παῦθγα ροίεβί. Ἐδπὶ ποῃ ἃρ’- 

ποβοπηΐ Α, Οὐ. Δἀὐά!Π τη δηΐα πηι δϑί 56] 0]}, 

41 ροβϑίπι απὶ ἃ τη ΟἀὯπὶ γ 61 5115 εἰἸ0᾽68- 
511, αἱ 608 ᾿πηργ6551 χα δίθθαϊ. 

882. καὶ παραπρίσματ᾽ ἐπῶν. ΘΟ υὰπὶ 
ὁρΡρογίῃπθ ἢ] ἵν. οοὐά, 6χ]ἰ δ ηΐ οορα- 

Ἰα1), Θἃπι ᾿π ρ Θβδὶ ρϑυρϑύδια θυ ἡ τ ες 

889, ἀγὼν σοφίας ὅδε μέγας. Ορίϊιηα 

Ἰὼ ὁδί νοοιπὶ ΘΟ] ]Οοατο ἴῃ ἷν, 044. 
Ψ!οὸ ἀγὼν ὅδὲ σοφίας, τιοίν]οὶ χαγδι8 
Ἰπίθι ροϊαιϊίοηθ. Ῥυϊπιιβ ἢ }}18. Θομπιθνα 8 
νΘΙ81}15 ΑἸ Θίδι δ᾽ ἀπὸ με ϑιϊοι5.: (Ὁ 56- 

υτ τ Ὁ ΟΠ 65. ἀδοίν οἱ 5 η1, μγοΐθι 

τ 4ἰπητιηλ αἱ 65. ἐγ Π8 1615. 
886. “1 ΒΟΉ γ} 185 ΕἸ δ αβἐἶα5 ον: 4υὰ- 

Ρτορῖον θύθύθαι ἰμνοραί, 

888. καλῶς. ἴὰ ε5ΐ, μηδαμῶς, Αἀ- 

γογθίαπι 651 ΠΘΡΆΠΑΙ μη εὐφημεισμῷ, τὶ 

Τιαὐϊη}5. τέοίθ, α010 58 Ί5511)}8 αἰ {τ 
Οοιἶοὶ πὰς βρη" Πα, Πο 6, ν 6] ργὸ μι. 
γὰρ βαριὰ δά ν, 508. 

889, οἷσιν εὔχομαι, δεοί, 
Ψυΐϊοο οἷσιν εὔχομαι Θεοῖς. 

890. οηἴον ποῖ, αὐ ἙΠΘβιη. 451, 
899. ξύνεσίς τε, καὶ μυκτῆρες. Νυΐοο, 

τι θη πιϑίϊο, καὶ ξύνεσις καὶ μυκτῆρες. 

Ῥθανγαβιβ οπηθηααὶ καὶ ξύνεσι καὶ---ἶν ο- 

5βίνα ᾿ϑοίϊο πιά] αἰ 1ον Θ5ἷ, 

Κ 

51Ο Θ᾽. 
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Ἄ;. 

Εὑυ. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

5 φῆ 4 ’ «', ει 

ἐμμέλειαν, ἐπί τε δαΐαν ὁδόν. 
γλώσσα μὲν γὰρ ἠγρίωται" 

φφω [ων ἤ 

λῆμα δ᾽ οὐκ ἄτολμον ἀμφοῖν, οὐδ᾽ ἀκίνητοι φρένες. 
χουν ἀπ δ ἃ ) 

προσδοκᾷν οὖν εἰκός ἐστι 900 
᾿ δ -" ἢ . ᾿ς "τὰν ἂἢ τὸν μὲν ἀστεῖόν τι λέξειν καὶ κατεῤῥινημιένον". 

τὸν δ᾽ ἀνασπῶντ᾽ αὐτοπρέμινοις 

τοῖς λόγοισιν ἐμπεσόντα 
ὩΝ Ἁ » , 9 .“ συσκεδᾷν πολλὰς ἀλινδήψρας ἐπῶν. 

χλλ᾽ ὡς τά ἡ λέγειν: οὕτω δ᾽, ὅπως ἐρεῖτο ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα χρὴ λέγειν" οὕτω δ᾽, ὅπως ἐρεῖτον 
9 “ δΝ ως ΣΝ ,ὔ Ὄν “2 Ἃ Ἵ Υγ, 
ἀστεῖα, καὶ μήτ᾽ εἰκόνας, μὴ οἱ ἂν ἄλλος εἴποι. 

καὶ μυὴὴν ἐμαυτὸν μέν γε, τὴν ποίησιν οἷός εἶμι, 

ἐν τοῖσιν ὑστάτοις Φράσω:" τοῦτον δὲ πρῶτ᾽ ἐλέγξω ἐν τοῖσ ἄτοις φράσω: τοῦτον δὲ πρῶτ᾽ ἐλέγξω, 
“' » , 

ὡς ἦν ἀλαζὼν καὶ φέναξ, οἵοις τε τοὺς ϑεατὰς 
᾿] [ ἐὰν ἃ Ὡς Ἁ Ν ’ 4 ἐξηπάτα, μιωρὸς λαδὼν παρὰ Φρυνίχῳ τραφέντας. 910 

΄, Ν Ν “ΩΣ α ἽΕΙ; 3 ΄ 
πρώτιστα μὲν γὰρ δῆ) ἕνα τιν᾽ ἐκάϑεισεν ἐγκαλύψας, 

᾿ Ν ᾿Αχιλλέα τιν᾽, ἢ Νιόβην, τὸ τορόσωπον οὐχὶ δεικνὺς, 
σφ Ψ 

πρόσχημα τῆς τραγωδίας, γρύζοντας οὐδὲ τουτί. 

μὰ τὸν Δί᾽, οὐ δῆϑ᾽. 

ὃ ὃὲ χορός γ᾽ ἤρειδεν ὁρμα) ὺς ἂν 
μελῶν ἐφεξῆς τέτταρας ξυνεχῶς ἄν" οἱ δ᾽ ἐσίγων. 
5 Ἁ Υ̓ “΄ “- “ ἷ 

ἐγὼ δ᾽ ἔχαιρον τῇ σιωπῇ, καί με τοῦτ᾽ ἔτερπεν 
3 - Ἅ,. ὦ ς “Ὁ 

οὐχ ἧττον; ἡ νυν οἱ λαλοῦντες. 

Ευ. ; 

σάφ᾽ ἴσϑι. 

897. ἐπί τε δαΐαν ὅδόν. Θιιθαιάήϊευν 

᾿ψϑερθαμ ἐλϑεῖν ν6] βίμ}]6. [}ἢ πἸ60 6ο- 

ἀἴ66. βουϊρίμμ ἔστε, οὐ ορἼοββα ἐπσέλ- 
᾿ϑέσε, 488 οἰΐδαι ἐβέ ἴῃ Ο᾽, Ἰΐοθε δ] βοτὶρ- 
ἀτπὶ 511 ἐπ σε. : 

911. ἴπ Α, Ο. πρώτιστα μὲν γὰρ ἕνα 
σιν κάϑισεν, ἴῃ ἢϊθὺ πρώτιστα μὲν γὰρ 

δή γ᾽ ἕνα τινα κάϑισεν. Με] 8 ἴῃ Β. γὰρ 

δῆτα ἕνω---αὐἰἶθ νοτϑηὶ ᾿δοί]ομθια Γθοοῦ- 
ΘΙ ΠΠΔΥῚ : 

Ἵ, 281. 

ἠλίϑιος γὰρ ἦσϑα, 

καμαυτῶ δοκῶ. τί δὲ ταῦτ᾽ ἔδρασ᾽ ὃ δεῖνα ; 

ὑπ᾽ ἀλαζονείας, ἵν᾿ ὁ ϑεατὴς τοροσδοκῶν καν)γοῖτο, 

πρώτισσα μὲν γὰρ δῆ ἕνα τιν᾽ ἐκάθισεν. 
Ναποὶ ποῖ οϑὲ να]ραῖι πὶ δή γ᾽ ἕνα. 

919. ἵν᾿ ὁ ϑεαφτὴς προσδοκῶν καϑοῖτο. 

δὲς γο5 ΠΘρὴ, Μίριις, αὐ να!ρο, κωϑῆσο. 

Βοπᾶ εβί υἱνᾶημπο ]ϑοϊΐο, ἵνα, ὡς, ὅπως 
οὐαμι ἰηἀϊσαῦνο ᾿ΘρῚ {{π|6 Θοηϑίγα] Οθβθῦ- 

ΝΆ] ροβὲ 8]|105 μη Ὁ]105 δα βου} 1} Ῥτοπι. 
156. Ἐπιιὶρ᾽ 415 Ῥῃαι, 914. Δρο!]οπΐαπι 

γιά Ῥαοὶ5 ν. 136. δ εμαπάτι 

ἔτι. 6. Ναιο]ονο ἀρ Αὐιθπιμι Ρ. 



ΒΑΤΡΑΧΟΙ.. 76 

ὁπό ἡ Νιόδη φ,)γέγξαιτο δή" τὸ δρᾶμα δ᾽ ἂν διγΐει. 990 
“ ’ “5 νην "5 ζό ΓΝ Ὶ 9 “- 

ὦ ταμπονήρος, οἱ ἀο εφενακιζόμην ὑπ᾽ αὐτοῦ. 

τί σκορδινᾷ καὶ δυσφορεῖς ; 
Ευ. ὅτι αὐτὸν ἐξελέγχω. 

κἄπει 3 3 δὴ ἴω Ἃ ’ ΑἉ Ν ὃ “᾿ 

χ Τ. ἐζειθὴ Τοῦτο Ὠρήσειίε, 2Ι ΤῸ ραβμα 

Υ͂ ε ἃ 

ἤδη μεσοίη, ῥήματ᾽ ἂν βύεια δώδεκ᾽ εἶπεν, 
ὀφρῦς ἔχοντα καὶ λόφους, δεῖν᾽ ἄττα μορμορωπὰ, 

Δι. 

8. “ -“ “ 
ἀγνῶτα τοῖς “εωμεένοις. 

3) 4 
οιμοι τάλοις. 

Ψ 

σιωῶοι. 
᾿ν Ἂ9 ὁ 

σαφὲς δ᾽ ἀν εἶπεν οὐδὲ ἕν. 
ΐ ᾿ μ Ἅ 94 ἢ μὴ τορῖε τοὺς ὀδόντας. 

3 " ἃ ’ “Ἃ ’ “Ἂ ΐ [2 
ἀλλ᾽ ἢ Σ;καμάνδρους, ἢ τάφρους, ἢ᾽ π᾿ ἀσπίδων ἐπόντας 

γρυπαιέτους χαλκηλάτους, καὶ ῥήμαϑ᾽ ἱππόκρημνα, 

ἃ ξυμβαλεῖν οὐ ῥάδιον ἦν. 
᾿ Α Ἁ 5, 5.0: 5 

νὴ τοὺς ϑεοὺς, Ἐγωγ᾽ οὖν 950 
ἤδη ποτ᾽ ἐν μακρῷ χρόνω νυκτὸς διηγρύπνησα, 

Ν - ΝΕ ’ “- Κι ἩνΝ, 5 τὸν ξουϑὺν ἱππαλεκτρυόνα φητών, τίς ἐστιν ὄρνις. 

166. Ἐυτὶρὶ 15 ἔγα στη, οχ ἴποη6 ΥἹἱῖ. αὶ 
Ἰάρϑιι5 δϑὺ Ἰδ{1ΠῈ5 ᾿Πίθυρ ΘΒ : π6. ματα 
οχοϊίθια ἰοσα. ΑἸτογαιη οὐ ΘΟΉΒΘΠ51ΙΠῚ 

Ἰορ'. Οοα 4. ρτείι]!, ΨΙ46 δά ἔγ5.149. 
οφῷ͵ ὅτι αὐτόν. ΡΟ ὅτ᾽ αὐτόν. 1} 

ἵν. οοάά, 5οιῖρίυμη ὅσι: ᾿ηϑηάοβο ἴῃ (Οὐ, 
ὅτι ξαυτόν. Ψιάε δά ἴ,γβ. 611. οἵ βιιριἃ 

868. 

925, δείν᾽ ἄστα, ϑ'ὶα θθη6. ΠΟΥ 551Π18, 
Βαΐίανα, Τργίουθθ ρθγρϑιδη) δείν᾽ αἀτσα. 
Τα πιθιιθν, δεινάτσια σοη}ι πο πῇ οἵ πὰ 
γοσο, απο Πάν 651] βιιβρίοἴοποπι σοηῇτν- 

"8 γ6 ροβ5]: 46 νοῦο ἄσσαω Ρ. 302, 
931, Ῥατούϊα οϑί νϑύβιι πῇ ΒΌΓΙρΡΙΙ5 

ἴπ ΗἸρροϊ γίο 578. 

τῆς: ἃ -“ 

σημεῖον, δύν ταῖς ναυσὶν, ὦ ̓ μαϑέστατ᾽, ἐνεγέγραπτο. 

ἐγὼ δὲ τὸν Φιλοξένου γ᾽ ὦμην "ρυξιν εἶναι. 
(Ἂς ΜΡ 4 φρ φῳ 

εἶτ᾽ ἐν τραγῳδίαις ἐχρῆν καλεκτρυόνα ποιῆσαι ; 
Ἁ 9 “ "“Φ “ 

σὺ δ᾽, ὦ ϑεοῖσιν ἐχϑρὲ, ττοῖά γ᾽ ἐστὶν, ἅττ᾽ ἐποίεις : 

ἤδη ποτ᾿ ἄλλως νυκαὸς ἐν μακρῷ χρόνῳ 

ϑνησῶν ἐφρόντισ᾽ ἦ διέφθαρται βίος. 

Οοηΐον Εαυϊ, 1290, π|θ1 ἘΠυνὶρί θα 1Π|8 
Ἰοχι θη] ἔοτπηᾶ ΓυΠΓ8115 ἀ6}} 4661}, 

939. σημεῖον, δὺν ταῖς ναυσὶν ἐνεγέγρω- 

π'το. Προ σημεῖον ἐν σαϊς--- αν ΚΙ πα] 

δι θη δίοπθα ΓΘΟΘρΙ, 46} νά δά 

Ἐπιηρ. 500}. 109. 
934, 6 ΡΠ] ΟΧθηο ΕἰρΥ χ ΙΪ5 10, απ] 

6ΠἸπ τη ἴμ86. μα υΐϊῖ ραν] 500, αὐ ατοὶ 

οἰδί πιοϑ9) σορ ποι Πθιη, ν᾽ θη 5 ΒΡ δι 

Ζοηΐῃ5 δ λ]δηὶ Υ', Η, χ. 9. 
936. ποῖώ γ᾽ ἐστὶν, ἅττ᾽ ἐποίεις: 6 

ἡποιη τ.  α]ρὸ ἱποοιοῖπη ποῖ᾽ ἄστ᾽ ἐςὶν 
ἃ τα ἱσοίεις : 



Ζ0 

Ευ. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

᾿οὐχ ἱππαλεκτρυόνας μὰ Δί᾽, ἐδὲ τραγελάΦες, ἅπερ σὺ, 
Ὰ “ ᾿ “ῳ, “ 

ἀν τοῖσι παραπετάσμασιν τοῖς Μηδικοῖς γράφουσιν. 
3 3. δ Δ Ἂ. , Ὧι “ “ 35ῚᾺ 
ἀλλ ὡς παρέλαβον τὴν τεχνὴν παρα σδ τόπρῶωτον εὐθὺς 

οἰδδσαν ὑπὸ κομπασμάτων, καὶ ῥημάτων ἐπαχθῶν, 940 

ἴσχνανα μὲν πρώτιςον αὐτὴν, καὶ τὸ βάρος ἀφεῖλον, 
3 “ Ἃ [4 Κ.) 
επυλλίοις, καὶ περιπάτοις, μικρὸις τε τευτλιοισ!, 

χυλὸν διδοὺς στωμυλμάτων, ἀπὸ βιδλίων ἀπησών' 
"3.9 "5 Ἢ , “ 7 

εἶτ ἀνέτρεῷον μονωδίαις, Κηφισοφῶντα μιγνὺς" 
ἤν 9 "3, ́ ο ΄, 9 δ ς Δ ΝῊΡ ἢ 

ΕἰΤ Οὐ ε ἤθουν οΤτι τύχοιμ: ου εβμπτεσων εῴυρον 

ΣῊ τα ἃ Νὰ , , χὰ ᾶ᾿ δὲ 
α ουξίῶὼν ρωτιστοῶ μὲν μοὶ Τὸ γενος εἰπὲν ευὐους 

Ὁ ΄Νς ’ 

Δ... 

Ευ. 

᾿ Ά ον ᾿ 73 “Ὰ Ἃ .“ κρεῖττον γὰρ ἣν σοι, νὴ ΔΙ᾽, ἢ τὸ σαυτϑ. 
3 3. "5 Α “ »" “ 5. ἈΝ “ΓΨψ. Ὁ 5». “ἡ σα 

ἔπειτ᾽ ἀπὸ τῶν πρώτων ἐπῶν, οὐδὲν πταρῆκ᾽ ἂν ἀογόν 

ἀλλ᾽ ἔλεγεν ἡ γυνή τ᾽ ἐμοὶ, χω δοῦλος οὐδὲν ἧττον, 
χὼ δεσπότης, χ᾽ ἡ παρϑένος, χ᾽ ἡ γραῦς ἄν. 

Αι. εἶτα δῆτα.950 
3 “ “᾿ .-“ φ- 

οὐκ ἀπονγανεῖν σε ταῦτ᾽ ἐχρῆν τολμῶντα; 
Βυ. μὰ τὸν ᾿Απόλλω 

δημοκρατικὸν γὰρ αὔτ᾽ ἔδρων. 
Δι. 

“ Α 3 3.9 ὔ 
τοῦτο μὲν εασον, ὦ τᾶν. 

53} ’ 9 4 ᾿ ’ ’ γ 4 

οὐ σοι γὰρ εξι περίπατος κάλλιστα περὶ γε τουτου. 

958, παραπετάσμασιν. Ἀ1Ο ΒΟ. 8 πα πη 

οὐδ, Ὧ6 ΨΕΓΒῈ5 οἰδπ ϊοαιεῖ, Ψα]ρὸ ν 

1π Ππ6 ΟἸΏΪ5511Π, 

39, σοπρῶσον εὐθύς. Ὅ]ΡῸ σοσρῶτον 
μὲν εὐθὺς, 5.08 ὉΠΓγἃ Πα Γι πὶ ΘΧ ΘΟ Ι"- 
Τϑηΐθ. ϑρατγυπι οϑί μὲν, απο 6 5γπίὰ- 

χὶβ αυϊάςξηιν πἰσ δάμΠ, [1η Λ, οἱ Ο. 

παρὰ σοῦ σρῶσον εὐθύς. ΤΠ 60 παρὰ σοῦ 

σιρῶτον μὲν εὐθύς. ῬΦ]5 οἰππίππη) Β. σὴν 
σέχνην πρῶσον μὲν εὐπύς, Ανοῖοὸ δ61- 

γΆ}6 ΠΩ Β᾽ῃθραΐ [6χ πηϑίγϊ. 

949, μικροῖς σὸ σευσλίοισι. ΑΌΥΙ.ΠΙ 50- 
Ταπι 71πά Το} 1π) 56 οι 5. νΟΟῚΠὶ ΟΥ̓ ΤΠ 6ΠῚ 
Ἰηγονῦ : να]ρὸ καὶ σευτλίοισε μικροῖς. 

943, ἀπὸ βιέλίων ἀπηϑῶν. ὅ8ϊς Ο. ἢ, 

Τὰ ΑἸ ἴημα ἀπήθϑώῶν, 406 μ1}}}} ΔΙ 4 εβι 
ηἴϊᾶπι νἩ]}σ δέιιηι 1π 56 4 6 ΠΕ} 0.5 Ομ ἢ ]}}}5 
φάϊι. ἀπ᾿ ἠθῶν, Νοβίταπι δοίη 

δοηῃοβοῖς οἰΐδπὶ ΘΠ] 185{65, δὲ δηοίοῦ 

Ετγπιο]. Μ, ἴῃ ἠϑιρὸς, Ρ. 422,1. 57. 
946. πρώτιξα μέν μοι. Ῥετρεγᾶπι Β, 

Ὦ. μένοι. 

947. κρεῖτσον γάρ. Ἐΐοο νυ]6Ὸ  ΒοῖΥ - 
Ιο τιϊθυΐα, πη 6118, πΠ|60 Ἰπ4|1ο10, 1η Β, 
δάξου! μία βυηΐ ΒΘοΟθο, αυθηὶ 1η ἰοΐα μδ 6 
566 η8 ΒΟΥ ΓΙ ΠΟΥ ]οοαπίοπ), ΕΠ ΓΊ ρ᾽ ἀ 61 -- 

416 ἀπιδιῖοῦ! 516 ἀοἰϊοαηΐθι. ᾿πἀπο1ΐ 

ΟὐἸη] 6115. 

951. 516 Β6Π6. ΠΊΘ6Ι18. 
ψα!ρο φαῦτα χρῆν. ἴῃ Α. Ο. οὐκ ἀποϑα- 

[πιὸ ἴῃ Α. 

ταῦτ᾽ ἐχρῆν. 

νεῖν σε δεῖ ταῦτα τολμῶντα. 

πσοιαῦχα. ἴῃ Β. οὐκ ἀποθανεῖν σε χρῆν 

σαῦτα τολμῶντα. 
Ω “ ἊΝ οἱ εν 

959. σοῦφο μὲν ἕασον. Ψ ]ρΟ σουτί--- 

ΤΊ] ρτεοίθει πὶ {γθ5 σοά, [ἢ Ὁ. τοῦφϑ 

μὲν οὖν ἔασον. 



υ 

Ἐυ. 

Αι. 

Ευ. 

Αι. 

Ευ. 
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ἔπειτα τουτουσὶ λαλεῖν ἐδίδαξα. 
; ' φημι. καγώ. 

ὡς πρὶν διδάξαι γ᾽, ὥφελες μέσος ὑαρῥαγῆναι. 
λεπτῶν τε κανόνων ἐσδολὰς, ἐ ἐπῶν τε γωνιασμοὺς, 

ως ὁρᾷν, ξυνιέναι, στρέφειν, πον τεχνάξειν, 

κά χ᾽ ὑποτοπεῖσ.)αι, τοερινοεῖν ἅπαντα. 

φημὶ κοὐγώ. 
οἰκεῖα πράγματ᾽ εἰσάγων, οἷς χρώμιε), ᾿ ξύνεσμεν, 

ἐξ ὦ ὧν γ᾽ ἂν ἐξηλεχχόμην' ξυνειδότες γὰρ οὗτοι, 960 
ἤλεγχον ἄν μου τὴν τέχνην. ἀλλ᾽ οὐκ ἐκομπολάκουν, 

ἀπὸ τοῦ ᾧρονεῖν ἀποσπάσας, οὐδ᾽ ἐξέπληττον αὐτοὺς, 

Ἰζύκνους ποιῶν καὶ Μέμινονας κωδωνοφαλαροπώλους. 
γνώσει δὲ τοὺς τούτϑ τε καμ8 γ᾽ ἑκατέρας μαϑητάς. 

τούτου μὲν οὖν Φορμίσιος, Μεγαίνετός )᾽ ὁ Μάνης, 

σαλπιγγολογχυπηνάδαι, σαρκοισμοπιτυοκάμπται" 
οἵ ᾽μοὶ δὲ, Κ λειτοφών τε, καὶ Θηραμένης ὃ κομψός. 

Αι. Θηραμένης ; σοφός γ᾽ ἀνὴρ καὶ δεινὸς ἐς τὰ πάντα, 
ἃ “Δ "“ Ἁ ὔ .- 

ὃς, ἣν κακοῖς που περιπέσῃ; κοιὶ πλησίον παραστης 
Υ͂ φρ᾿ σ᾿ ᾿ ρ Α .- 

πέπτωκεν ἔξω τῶν κακῶν, οὐ Χῖος, ἀλλὰ ἵζίιος. 

958, πάχ᾽ ὑσοτοσεῖσθαι. 
δουιρίππι τη Β, Ὦ, Τῃ Ποῦ ρ]οββᾶ ρυϊοτὶ 
νοσΐ 5: ροιβουρία κακά, ἴῃ Α, (, κᾷϑ᾽ 

,ὑσοτοπεῖσαγαι, ὙΠ Ὁ. ΘΟΗ]} 1 ΠΟἿ] πὶ καχυ- 

ποτοπεῖσθαι, ηποὰ 3616 ὈΟΠΙΠ’ 6556 

Ῥοββιί, καχύποσσος ΘΧ Ατἰβίορ Πα η6, κα- 

χυπονόητος ἃ ὈΪαΐοπα οηοίαν!ς Ῥο] τ χ 

Ἶ1, 57. Ψυϊραΐα) ρῃοβοθνΘ νἱάθίαν 

ϑυϊἀα89. Βεα νϑυϊογθηι ᾿δοΙ]ΟΠΘ ἢ. 6586 

Τ6οΥ ΘΆΠ1, ΘΙ} 118 νΘϑί!ρα βϑύναηὶ οοάα, 

Α. Ὁ. φιδημθ {ποίην ἀποίον τὺ πιο, 
Μ. ρΡ. 762. 1..15. τοπάζειν, ςοχόξισϑαι, 

ὑσπονοεῖν---καὶ καθϑυποτοσεῖσθαι, τὸ ἐπὶ 

(μμα]|86. νυϊθὸ ὑπὸ) σὸ χεῖρον ὑπονοεῖν. 
Θρίβδιιηθ κᾷτα οἱ κατὰ σοιϊμπηλΐανι ηὔ 

ΤΠ γα τ], απο ἀ 5118 ἸΟοἷ5 ΟθΒ ΓΝ Ώ}115. 
'κάχ᾽ ὑποτοπεῖσιγαι, 516 αἰ ν 151 πὴ οἴ ἴα ΠῚ 

6 οοά, 

σεχνάσηται, αι ΘΧΡΟΒΙΠΟ ᾿ἰδά θη ν οὺ θὴ5 

1 ψυ {15 50 }}0}}15 Το ρίαν, 

ε - Ν 

(1. ὑπονοεῖν, ἐάν σις εἰς αὐφοὺς 

ΘΙ ἀἰ ν βῖ πὶ 

970 

Θά. ἐκασέρους μαϑητάς, 516 {γε8 ο- 
611. ψαΐσο ἑκασέρου. 

965. ἴῃ Α. Ο, σπούτου μὲν Φορμοίσιορ. 
ἽΤη Β. Ὦ. τούτου μὲν ὁ Φ, αἰγ4 16 τηδ]6. 
Νοιηϊηῖθ Φορμοίσιος Διο ρο πα] πὰ ρτο- 
ἀποῖίαν, τῦ σοπδίαί 6 (οπο. ν, 97.--- 
ἹΜεγαίΐνετός 9᾽ ὃ Μάνης. Τπ τηρθγ. ὃ 

Μάγνης, ηὐποά γΘυπὶ 681. ΤἈΧΔΠΙΙΝ 

ΠιομἾ 65. 1511 ἑαπαπϑην θαΡΡανὶ. ΟἹ οββᾶ : 
ἀμφότεροι βάρθαροι. Μάνης δαΐδιην 68 
ΠΟΘ 56 ΥὙ116, δἱ ἀρὰ Οοπιῖσα πὶ Π11}1] 

8114 απιϑιὴ 86γλιπι, ψαπημίιηι ἡοἰαϊ. 

967. οἱ ̓ μοὶ----ετρογῶιῃ Καὶ πἰβέθγαβ δα ]- 
αι οἱ ἐμοὶ----ῬνΊο 65 θά ΠΟ π 65 Πα θη δὺ- 

μοὶ, αὖ οἱ ἵγοβ οοθᾷ, [1ἢ (Ὁ, οπιΐς80 τηὰ]6 
ΑΥ Ιοι] 0 ἐμοί, Ὑ]646 84 ν. 461. 

970, 510 Ἰορϑη- 
ἄπιπη, Π0, αὐ ἀριά τα. 1 τ} ἴον δά 

γΝ] ηἰ μη πη) πα ϑίαν, ἀλλὰ Κῷος, νο] Κεῖος, 

ΝΏΠα ἶο Δ] Ππ5ῖο δὰ τ] οτι αν. Ἰαοίιιμι. 

οὐ Χῖος, ἀλλὰ Κῖος. 
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τοιαῦτα μέντοι ᾽γω Φρονεῖν 
“ἡ « 

τούτοισιν εἰσηγησάμην, 

λογισμὸν ἐνθ) εὶς τῇ τέ γισμὸν ἐν) εὶς τῇ τέχνη 
Ν ἰ Ω 5», ἵν 

καὶ σκέψιν, ὥστ᾽ ἤδη νοεῖν 
“ ἢ Ν ἕ ἅπαντα. καὶ διειδέναι 

5 Ἁ 

τὰ τ᾽ ἄλλα, καὶ τὰς οἰκίας 

οἰκεῖν ἄμιεινον ἢ προτοῦ, 
3 “ ΟΝ - 59 Ὶ 

κανασκοπεῖν. Πῶς τοῦτ᾽ ἔχει: 

ΠΟῦ μοι τοδί; Τίς τοῦτ᾽ ἔλαβξε: 

Δ... νὴ τοὺς Θεοὺς, νῦν γοῦν ᾿Αϑη- 980 
’ δ 

ναίων ἅπας τις εἰσιὼν 

κέκραγε τορὸς τοὺς οἰκέτας, 

ζητεῖ τε" Ποῦ ᾽στιν ἡ χύτρα: 

Τίς τὴν κεΦαλὴν ἀπεδήδοκεν 

τῆς μιαινίδος ; Τὸ τρυδλίον 
εν Ἃ , 3...9 [4 τὸ περυσινὸν τέφνη»᾽ ἐμοί" 

[Ποῦ τὸ σκόροδόν μοι τὸ χϑεσινὸν ; 

Τίς τῆς ἐλάας ποαρέτραγεν ; 

τέως δ᾽ ἀδελτερώτεροι 

κεχηνότες Μαμμάκυϑοι, 990 

Μελιτίδαι καϑῆντο. 

Ῥγονθυθ18}15 οϑὲ Ἰοου το ἵπ γϑυβδι}}15 ἴῃ - 
Θ6 1) ΠοιπἸ ἡ 6πη, 4} ΓΟ 15 586 ΘΟΘΟΠΊΙηΟ- 

ἀαϊ οἱ τθιη ΡΟΥ Βαγν, 41 ἰδ 4 πΠ8Π| ν 68- 

ΡῬΘΡ ΠΟ ἴη ξᾺ ΡῈ }15,. ΠΟ 40. 1115 6ϑΐ, πηοἄο 
νο] αοΥἶθ, μγουΐ }1 818 νϑηϊῖ, αυΐηπ6 
δα ροϊϊον θη ρανίθπι ΒΘΙΏρΟΥ 58 ΘΘΉΨΕΙ 5 

εἴ, αὐ Θϑ ϑῃριῶ ν, 598. 

984. ἀπεδήδοκεν. ΝΙ416 γα]σὸ ν ἤπ8]8 
ΟἸἾ581Π|. [ἢ αϊπιοίγῖβ άπ ἴϑιὴ 1 Ἶ89 

απᾶπη ἰτοσῃ δι οἷβ οἱ ἀπαρθβίϊοῖβ ἢ ΕἸ αι8 
50 Πα ποη δϑὲ 1π 1 Π θυ θη. 

987. τοῦ τὸ σκόροδόν μοι «ὃ χϑεσινόν, 
ΨΩ]ρΟ δὰ πὶ πηϑί τὶ [806 οπλ ββιιπι Θβὲ ρτο- 

ὨΟΠΈΘΗ ῥέον, αοὰ ΘΧΒΙΡΘηΐ Β. ἢ. 

988. ἐλάας. 8:16 θροηρθ, βουναΐο ἀΐα- 

Ἰδοι] Ἰ4Ἰοιδιο, Α., Π, τσαρέσραγεν 6Χ]}]- 

Ὅρηι ἔτος. οοἀή, ψυϊρο 'π πᾶς νοοθ 

Ρβοσδίαπη, αἱ βαρτα ἴῃ ἀπεδήδοκε. 
989. Ηοσϑβ νϑγϑίσι 95. βο δα ῃ|θ6ὲ δο- 

ἄθχ. σέως δ᾽ ἀδελτερώτατοι 

κεχηνότες Μαμιειάκουθοι 

Μελιτίδαι καϑῆντα. 

Ἐξίηπθ θα Ἰθοίῖο πιαχίπηαπὶ ρδΓΐΘη 
ορίϊπιᾶ. Τυῖθὰβ ἴῃ Ἰοοῖβ, 01 Θ0546Πὶ 
γοΙβ5 οἷαί 5ιι1445 ἀδελσερώτατοι ργ- 

ἔετῖ, ϑαροι]αῖϊνο, ῥγέθίεν 4}, ἴανεῖ 
δύ γαπὶ 1 α 4] οἴ α τη. 

991. Μελισίδαι κάϑηντο. 
Ἰορίταν Πἴσ νΘΓΒᾺΒ : 

καὶ Μελιτίδαι κάϑηντο. 
Τιπρουγΐαπιπι καὶ, τι8}6 Πα θη, αὐ νὰ]- 

ρο, Β. ἢ. ἴη Μέλιτσος, Μελιτίδαι 56- 

οαπᾶς 5.}1408 ρτοάιυοίτατγ, ποῦ ἱπν, 
1809. εἱξ οὐβογναίσπι, Ὑ]46 δι 1άδηι 

δῖ. νυἹρὸ 
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τάδε μὲν λεύσσεις, ᾧΦαίδιμ᾽ ᾿Αχιλλεῦ" 
σὺ ΝΣ 7 “ὦ ΠΑΝ “ λέξ " ΄ [κὦ 

71 τί, ᾧερε, τορὸς ταῦτοι λέξεις; κονὸον ὁπῶς 
’ 4 

μὴ σ᾽ ὃ ϑυμὸς ἑὁρπᾶσας 
ἐκτὸς οἴσει τῶν ἐλοιῶν" 

Ἁ ἊΝ , δεινὰ γὰρ κατηγόρηκεν. 
3 5 ὦ “ ΠΝ 
ἀλλ πως. ὦ γεννάδα, 

ἈΝ Ἁ 3 Ἅ 9 ’ μὴ τορὸς ὀργὴν ἀντιλέξεις, 
» Ν “ ᾿ 37 
αλλα συστείλας, ἀκροισι 

χρώμενος τοῖς ἱστίοισιν, 

εἶτα μᾶλλον, μᾶλλον ἄξεις, 
Ἁ ’ ε γ ν Ἁ 

καὶ φυλάξεις, ἡνίκ᾽ ἂν τὸ 

τονεῦμα λεῖον καὶ καϑεστηκὸς λάβης. 

ἀλλ᾽, ὦ πρρῶτος τῶν ᾿Ελλήνων συργώσας ῥήματα σεμνὰ, 

καὶ κοσμήσας τραγικὸν λῆρον, ὁ αῤῥῶν τὸν κρουνὸν ἀφίει. 

Αἰσχύλος. 
.»᾿ Α φω [4 ᾽ ΑἉ ΄ 3.9 [Ω “υμοῦμαι μὲν τῇ ξυντυχίᾳ, καί μου τὰσπλάγχν᾽ ἀγανακτεῖ, 

ἴῃ ἀδελσερώτατος, Βουταλίων, Μαριμιάκου- 
3.09, ὉὈῚ ΠΪ ΡρτοΪδ.] νθγβ᾽ 0 }}, ΠΟΤ πὶ 
ὙΠ }1Π} 185 ΟΠΙ550 καὶ 516 60 Ὶ 1. Μελιτέ- 
δαι κάϑηντωι. ἘΛῚ 50 ραπε βοιίρίπη 
εϑὲ ἴῃ Α. Ὁ. β6α ἰθιηρβ ᾿πιρδγίδοϊιπι 
βαπίοητα ροβίυ! δῖ. 

092, φἄδε μὲν--- 16 Βουρίπμ οϑέ ἴῃ 
1} γῖ5. οὐ θ 5. ἱν. οοἀά. Βαροπί σάδε 
μὲν λεύσεις, γπ8]6, 5᾽υϊάθπι σϑυλιπὶ οϑέ 
ἴῃ ἰδθιηροῦα ριθβθηῖϊ. ἔυδαῦθηβ. 16 
οϑδὲ ἸΙρυα του πὶ ΘΥΓοΥ, ἀθ 40 6ρὶ δά 
Αροϊ]]οπίαια 1. 1807.0. Ἐχ βου! 
ἸΜγυιπ! ἀοηῖθιι5 5 πιῖι5 Ἡ1Ο ν 81159) 4161 
οαπα ἀποθ5 8115 ρτοΐον! Πδυροονδι10 Τὴ 
τοροπεπωκότες, ἀντὶ τοῦ τυροδεδωκότες ---ἔν 
ἀρχῆ δὲ τῶν Μυρμοιδόνων Αἰσχύλος" 

φσάδε μὲν λεύσσεις, φαίδιμ᾽ ᾿Αχιλλεῦ, 

δοριλυμάντους Δαναῶν μόχϑους, 

οὗς τυροπέπωκας κλισίας εἴσω--- 

λεύσσεις οοἀ. ροΙδρίοσαθ. 
Ηὶς οοἀ. εἴἴδηι ἐλαῶν. [Γι ἰσοῖ 10 οἴσει 

τοοίθ ὀχ ἰθθαξ οἰ ὅπως μὴ οομῃμβίχι- 

οἴππι. ρᾶα]0 ἰπΐγα, 410 ἱπι ρου οι 
ΤΠΡγανἸόγα τα ὁδὶ ᾿ποοηβίαἶα, παθοὶ ἀν- 
τιλέξης, ρΡ'απθ βοΪθο, τ 

995. ἐλαῶν. 510 ΔΑ, Ὁ. οἱ ΤΠ οιπδ5 ΜΙ. 
41 Ιοσσα ἢπης ρῥτοίεν ἰη ἐλάα, Ριεΐα- 
νοΐ Καὶ πβίϑιυιϑ' {ΠΠ81. 16 πὸ) πγοΐνο δά- 

γΘΙΒΔ} 1: ΠΘΙΗρΡ6 Ἰθμο δ: Αἰ] σογπ ὦ 

ῬΤΟ ΘΟπΉΠλ 11 ὧε ΘΠ ρ' τὴ 6586. τι ἴῃ κλά- 
εἰν, «λαίειν, ααὰ ἀδ τ ν᾽ ἀδηάιϊ5 ΡΙΘ 5ο- 
πι5 δά Μοτη Ρ. 9251, Οὔβοῦνεβ νοὶ τη 
ραγίϊο]ὰ5 ὅπως μὴ δ4 γϑοίδη) Ἰἰοαιοπάϊ 
Βούπᾶιῃ 16 οὐ Γπίατο 1η ἀἸοαίϊν] Θ0Ὲ- 

δνγαϊ : Τἀτη6η ἃρπα ΟΠ] Ἰᾶδίαπι ν᾽ 6 815 
ἐκτὸς οἵσῃ, [6 γνδίϊοῃ8 ἡ πᾶμπη β6ηϊπ11 
5 ηΐ γϑίθι 85 βα15 οοηϑίαϊ : 4115 ἱππη ροτῖ- 

ἰο5. ατθοι]ο5 οἱ ΠΠ νᾶ γ]05 που] ἐγ} 
1001. μᾶλλον, μῶλλον---ϑϑ 8] ἰ8η- 

απ 1: Ο. βουὶρίιπι ἢος δάνθιν μη, 

1004, Εἶχ Ποο]ο00 ρειοΐθοὶ! Απεϊραΐοι 
ΤΊ65581, Ερίριυ, [ν1].. ααοά, αἴ ὕνανβ 
δ΄, Τηΐοοτι πὶ Δ ροηθιη : 

ὋὉ φραγικὸν φώνημια καὶ ὀφρυόεσσων ἀδι- 

δὴν. 
τσυργώσας στιξαρῇ τορῶτος ἦν εὐεπίη, 

Αἰσχύλος Ἑῤφορίωνος, ᾿Ελευσινίης ἑκὰς 
αἴης 
ῷ, “ ᾿ ᾽7ὔ 

κεῖται, κυδαίνων σήματι Τρινωκίην. 
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εἰ πρὸς τοῦτον δεῖ μ᾽ ἀντιλέγειν" ἵνα μὴ φάσκῃ δ᾽ ἀμιορεῖν με, 

- ἀπόκριναί μυι, τίνος οὕνεκα. χρὴ αυμάϑειν ἄνδρα ποιητήν; 
ΒΡ. 

δεξιότητος, καὶ νουϑεσίας, ὅτι βελτίους τε ποοιοῦμεν 

τοὺς ἀνωρώπους ἐν ταῖς πόλεσιν. 
Αἰφχϑλεο 

τοῦτ᾽ οὖν εἰ μνὴ τεποίηκας, τοῖο 

ἀλλ᾽ ἐκ χρΉστα καὶ γενναίων μοχ'γηροτάτους ἀπέδειξας, ν 

τί παϑεῖν φήσεις ἄξιος εἶναι ; 
᾿Αιόνυσος. 

τεονάναι. μὴ τοῦτον ἐρώτα. 
Αἰσχύλος. 

σκέψαι τοίνυν ἀπ αὐτοὺς παρ᾽ ἰτῇ ραξεδέξατο φυόδδέ 
εἰ γενναίους, καὶ τετραπήχεις, καὶ μὴ διαδρασιπολίτας, 

μήτ᾽ ἀγοραίους, μήτε κοδάλους, ὥσπερ νῦν, μιηδὲ πανούργους" 

ἀλλὰ πνέογϊας δόρυ, καὶ λόϊχας, καὶ λευκολόφες τρυφαλείας, 

καὶ τήληκας, καὶ κνημῖδας, καὶ ϑυμοὺς ἑπταβοείους. 
Διόνυσος. 

καὶ δὴ χωρεῖ τουτὶ τὸ κακόν" κρανοποιῶν αὖ μ᾽ ἐπιτρίψει. 
Εὐριπίδης. 

σὺ τί δὴ δράσας αὐτοὺς οὕτως γενναίους ἐξεδίδαξας ; 

1008. Ῥίο χρὴ οοά. μαρεῖ δεῖ, αἴθ 
γοῦθα 5:8 ρ᾽551Π16 δου} "8 ὨἾῈΓ, 

1009, νουϑεσίας. Νοσοια ἰᾶπο, ἴαπα 
4υδη πλΐπι5 Αἰτοαπι, ἀδιηπαῖ ΤΠ ΟΠΙα9 
Μ. 864 ἔμιίγα εβῖ. 

1013. τοίνυν οἵους. δῖα ἴγ65 ο06 4, Ιη- 
βουίΐδπι να]ρῸ ραν] Θα] πὶ 501115 ἀρ πΠΟΒοῖΐ 

Β. γι46 βιρτὰ ἂά 521. 
1018. Ῥυϊπηαπι ἢ} 8 γΘΙΒ5. ρϑΓΐΘΠῚ 

ἘΛαυΙρὶ ϊ, αἰέθναα Βάσοθο {θα ππΐ Π- 

Ρταββϑὶ, οαἱϊ ἰοίππη) 
ΤΠ ΘΙ ὈΓ. 

Ηΐο νϑυβι8 [οί 5 Θαπὶ βοαπ θπία ἘΠ γ 1“ 
Ρἰϑϊ τὐἰθα!αβ οϑὲ πῃ οοά. δ]τεν δ ἴθηι 50 

βουὶρίυς δϑί, αὐ πη Οχοη, οἱ γαίϊο. 
καὶ σὺ τί δράσας οὕτως αὐτοὺς γενναίους 

ἰξεδίδαξας ) 

16] 105 αὐἀφουιθαμι 

1019, Ὑιυ!ρο 516 Ἰδριξαγ Ὦ16 ν ΘΙ 5118. 
ΘΟΠΒΘΠ ΘΗ 15" {710 18. 6 Πι|6 8 Θοάϊο1- 
Ρ8. : 

καὶ σὺ τί δὴ δράσας, αὐτοὺς οὕσως ἂν- 
δρείους ἐδίδαξας Η 

Θαδ βουιρίαγα 1ἢ ᾿δριϑιη ΟΠ] Πδ 1 Π| 88 - 

ΡΩβυ σου πη οἰθη αἴξ, 418 πὶ 51] 15 ἃπΐ (ον 

δα 5 πλθπ ἂρ Οοιηϊσαμη ν]Ἱοϊαΐδιη 
γΘρθυῖα5, δὰΐ 6Χ 106] 6 18.0}}} παοεβδιίαία 
14 ἰαοΐτπ, δαί Ἰα Ὁ οια οοηΐταχ δυα"ΐ ἃ 11- 

να ν 115 Π] νΘΥβ 5, 4108 51118 5] ΠΟ [05 1ἰ0- 
οἶβ. ΘΧΘΙΒΙ ΒΔ ὈΠη 5. [ἢ Κὰϊ σοά. Ει}}08 
οΟ]]οσα πη πηι παρ αἱ Καὶ βίαν 8, οἵ ἴῃ 
Οχοπίοηβὶ Θυ]5 ᾿πθηλϊη1 Βοπμ ]6᾽π8 
Ἐρϊπ. αὐ ΜΉΠΩ ᾿. Φ1. ἸΟΡΊΤΟΥ ε 

καὶ σὺ τί δράσας οὕτως αὐτοὺς γενναίες 
ἐξεδίδαξας Η 
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Αἰἰόνυσος. 

ὡς λέξον, μήδ᾽ αὐθαδῶς σεμνυνόμιενος χαλέπαινε. 1020 

Αἰσχύλόρ. 

δρᾶμα. ποίησοις ἴβρεος μεστόν. 
' Διόνυσορ, 

τῦοῖον:; 

Αἰσχύλος. 

τοὺς ΠΤ᾽ ΕΠῚ ΘΗΒΑΣ. 
ὁ ϑεασάμενος πᾶς ἄν τις ἀνὴρ ἠράσϑη δαάϊος εἶναι. 

Διόνυσορ. 
τουτὶ μιέν σοι "κακὸν εἴργασται Θηθδαίους γὰρ πεποίηκας 

ἀπασεει, εἰς τὸν πόλεμον" καὶ τούτου γ᾽ οὕνεκκοι τύπτεθ. 
Αἰαχύλορ, 

ἀλλ᾽ ὑμῖν αὔτ᾽ ἐξῆν ἀ ἀσκεῖν" ἀλλ᾽ οὐκ ἐπὶ τῦτ᾽ ἐτράπεσϑε, 
εἶτα διδάξας τὸς ΠΏΡΣΑΣ, κατὰ ταῦτ᾽ ἐπιθυμεῖν ἐδίδαξα 

νιν αἰεὶ τοὺς ἀντιπάλους, κοσμήσας ἔργον ἄριστον. 
β Διόνυσος, 

ἐχάρην γοῦν ἡνίκ᾽ ἀπηγγέλγη ἂν περὶ Δαρείου τε)νεῶτος" 

Ἑσληάθι Ἰθοι ποι ΘΧ θεὲ Ὁ. ὨἾΒΙ ησοά 
Ῥῖο ψενναΐους 1θ1 εεὲ ἀνδρείους, 4004 ὁ 
σἹ]οββοιηὰΐα οὐ πὴ ν᾽ ἀθίαν, καὶ οἱ δὴ 5]- 
Π1}}} ἴῃ νοῦϑιι βίαν ποθὴ ρϑβουηῖς: 418. 

γαΐγα ραγέου]α οἠ]οίοπα οταῖ: ἰδηποίβὶ 

Ρτμμαπι Ἰαθπίαν {γ65 τηοπηογο } οὐ, 
αἰ τόγαη, αὖ πη ρ᾽15 ἀρίαιϊπ, ριδΐειο, καὶ 

ὁ ρΡιθοθάθηϊα νϑιβὰ πηᾶ]8 τδροί πη 

Γυῖθ5ε νἹἀδίιγ. Απιπδάνονίθη απ οϑί 
ἔγβαποηβ ἢ ταν] ου τη ΡΘΕ ραία πὶ ἵπ Ομ Ϊ{- 
ἰθη 5. ̓ τθροβ ἢ Ἶ θῈ15. νΘΥθΟτιι πὰ 601}- 

Ῥοβίζογαιη, οὐ} 5. ρἰ αν Δ πὶ ΘΧΣ ΘΙ. 0] 

οβίοπαοιπε ἢ ποίρθ. 1846 αἀ ἴ,γ5. 
408. 

1021. τσοῖον : Τηϊοττορ τ οπθιη Ἰιᾶπο 
Βδοοῖο τδαὰπε Β. Ο. Ρ. ἘΠ ΙΔ] νὰ]- 
ΡῸ δάβοτγὶρία 681. 

1023. Θηδαίους τοεποίηκας ἄνδρειοτί- 

ρους εἷς τὸν τσόλεμον. ΑἸοββα: σῶν ᾽Αρ- 

ἡγείων, ὧν τσολὺ κατὰ τυόλεμον κλίος, 3- 
ΒΟ γαιν. νἱτρονεί Βδοο5, αυοα 1 

δορίοηι αὦ Ὑπεῦαθ ἀγαπιαὶς ΤΘΡαμοκ 

"ΟΥ̓ ΕΒ Ὁ 

[ογάοτεβ Αὐοὶνῖβ δα ΒΊ στ  Υ1, 4] Τ]6 ἢ 
θ6111|6α Ἰαπ46 ΤΊ θα ηἾ5 δ᾽ πὶ τη α] 10 018 γ]- 

Βεἃ αἴ10 5θηβϑιι ὐϑυθα βία δοοὶρὶξ 

ΚΟ 15, ᾿πΠ 46 ΘΟ ΔΒ] ΟΠ Ιη 51} Π|6}}8 Ἀ- 
{πη Θη865. ΘᾶΓρο Θ, ΟὟ περ]θοίππι Ὀε]- 
Πτοᾶ σα ἢ Δ. τ 5106 1. 

1025. ἀὖτ'---ΑοΞξα τὰ τσολεροικᾶ, 
1026. εἶτα διδάξας τοὺς Πέρσας μετὰ 

τοῦτ᾽, ἐπιθυμεῖν ἐδίδαξε. ἴῃ Πα 418 
γα Ὸ οὈ ποὶ Ἰδοϊΐοπθ Οὔβθυγ δ ψΘ] 1} 

εἶτα οἵ μετὰ τοῦσ᾽ 6546 απο πιὸχ 48- 
ΒΟΙγ 10 ΘΧριοθυα διζην δὶς σαυτὸν εἰπεῖν. 
1ῃὼ ἀποθιβ οοα4. Ὑδρου μεσὰ σαῦε΄, 

Νοίυηι δϑΐ ξβρῈ ΟΠ 18 Υ] μετὰ οἱ κα- 
τά : τὰθ αὐ πο] ογθ πὶ οἱ υογᾶμ ]ϑοῖΐο- 

Ὠ6ΠῚ ΘΟ) δούτ"α ἀαο5 ζεΐ : 

εἶτα διδάξας τοὺς Τιέρσας, κατὰ ταὔτ᾽ 

ἐσιϑυμεῖν ἐδίδαξα. 

1027. 5160. ΠΊΘΊῚ ὈΓ. 

τα α] ἀεί, 
1028. γυὶρο Ἰορ τιτ, βίη 6. α1]α χη θέε 

ἔυτιηδ: 

Ι, 

Ἐε:-.- νικᾷν αἰεί, 
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ὁ χορὸς δ᾽ εὐνὺς τὼ χεῖρ᾽ ὠδὶ ξυγκρούσας εἶπεν, ᾿Ιαυοῖ. 
Αἰσχύλος. [1080 

ταῦτά γ᾽ ἄρ᾽ ἄνδρας χρὴ ποιηηὰς ἀσκεῖν. σκέψαι γὰρ ἀπ᾽ ἀρ- 

ὡς ὠφέλιμοι τῶν ποιητῶν οἱ γενναῖοι γεγένηνται. | χῆς 
᾿Ορφεὺς μὲν γὰρ τελέϊάς θ᾽ ἡμῖν κοϊΠέδειξε, φόνων τ᾽ ἀπέχεσθαι.- 

Μεσαῖος δ᾽ ἐξακέσεις τε νόσων, καὶ χρησμούς" Ἡσίοδος δὲ 

γῆς ἐργασίας, καρπῶν ὥρας, ἀρότους" ὁ δὲ ὃ εἴος “Ὅμηρος 

ἀπὸ τᾶ τιμὴν καὶ κλέος ἔσχεν, πλὴν τϑ ὅτι χρής᾽ ἐδίδαξε, 

τάξεις, ἀρετὰς, ὁπλίσεις ἀνδρῶν; 

Διόνυσος. 

καὶ μὴν οὐ ἸΠαντακλέα γε 
ἐδίδαξεν ὅμως τὸν σκαιότατον" αν γοῦν, ἡνίκ᾽ ἔπεμπεν, 

τὸ κράνος πρῶτον περιδησάμενος, τὸν λόφον ἢ Ἰμελλ' ἐπιδήσειν. 

Αἰσχύλος. 

ἀλλ᾽ ἀλλοὺς τοι πολλὲς ἀγαθὸς, ὦ εν ἣν καὶ Λάμαχος ἥ ἥρως" 

ὅθεν ἡ ̓ μὴ φρὴν ἀπομαξαμιένη πολλὰς μἠβότα ἐποίησεν 1049 

Παϊ]ρόκλων, Τεύκρων,Θυμολεόνων [ἵν᾿ ἐπαίροιμ; ̓ ἀνδραπολίτην 

ἐχάρην γοῦν ἡνίκ᾽ ἥκουσα περὶ Δαρείου 
σοῦ σερϑνεῶσοςς 

ΝΙΠῚ ἀδγαπὶ ἱγεβ οοάδά, 6 αυϊθι5 ἅθα.- 
18πὶ δῆς δοοπάδνι, μ5] απο ἀ ἀΡΊΙΟ Ὁ} πὰ 

᾿ φοῦ οἷα ττηΐ, οἵ τθοῖθ αυϊάθῃ. Ἐ φοη- 
7δοίυτα ΓΘΡΟΒΌΘΓΆΙΩ ς 

ἐχάρην γοῦν ἡνίκ᾽ ἱπήκουσ᾽ ἄν περὶ Δα- 
ρείου τεϑυνεῶχος. 

418 Βευρίιτα ἃ Πα ροβδίο βα]ΐθιη -6οΠ5:]- 
ἴα δταΐ, ρα πππα 6 οοά, Ο, ρδηὰ]- 

πϑιῃ, 41:8. 818 86 511|010]δῖ6 ΘΟ Π]6 Π- 

ἀαῖ, ἀρτὶογθ 16 ἡπῈ}]10 ᾿Θο ΟΠ 6 ἢν Ρ ΓΟ“ 

ἴεγο. 
Οοά, ἡνίκ᾽ ἥκουσα τσερὶ Δαρείου τεϑνεῶ- 

τὸς. Ομιϊπιϑη) ᾿θοϊϊοποπι ἡνίκ᾽ ἀπήγ- 
γέλϑη, υπϊοὰβ ἀθά  οοάοχ. 

1080. ταῦτά γ᾽ ἄρ. Ψα]ρῸ γὰρ--- 
1035. κλέος ἔσχεν. Ῥοτροίδηι νῃ]ρῸ 

ἔσχε, Θαάδιη τηϑπάᾶ, αὐ ἴμ ν, 862. 
416 ἱπνθύβιιβ. νοου πὶ οὐάο ἴῃ ἵν, οοὐά, 
τιμὴν ἔσχε καὶ κλίος. δι ηΐ 6] πϑπηο 6] {νἃ- 

7θοτίοποβ ἰπ οὐ, ἔγθα ἢ Ὁ1581Ππ|ὲ, α1188 

ὉΔῚ οὈϑογναγαπῖ θγΠ1 ΘαΠ0γ65, νΟΘΘΒ5 
δα πηϑίνὶ Ἰθρθιῃ ΘΟ] ]οοαΓιηΐ, 564 βιρ6- 
τοταπΐ Πι}115 σθηογὶβ 1068 δάδθιιο ρεῖ- 
τη] 1, αὐᾶγαπ ἃ]ϊησαοΐῖ ἀ1Π]10 ἜΤ 
τηθδῃι. Γυσογαηῖ. Θυθσπ) Πίβοθ ἔοσία 

ἀϊεθυ5 ἡ βραβ Ἰθρέγειη, οὈβίμραϊ 60η- 

βρθοῖο ποὺ ψεῖβ, 41 εϑὲ 115 ΤᾺ θὰ 18 

Φ47. ᾿ 
μή σου λαϑών τις ἡμᾶς ἱμποδὼν κακόν 

«τι δράσῃ. 

Μεεῖταβ ἴα] π6 ἴῃ πὴ 8]14 14 ΘΟμ} Π) 6 11}18- 

86 [η8]}} : ΠΠ|600 Π|ΌΥῸ5 Βογὶ ρίο5, ᾿ἱπιρ 68- 
805 8411, ἴῃ 4015 οπμηΐθ5 νΟΟ 65 
ϑοάδῃν ογάϊπθ οο]οοαϊὰ5 ἀδργεμθηάϊ, 
δεὰ 4|1885 16ὲ5 ϑραῦδῃ, ἀπη 1 ἀ6- 

56. 6 θαπ). [Ι͂Ὼ βθηβηπι Θῃἷπι ἱποαγγὶξ 
᾿ΙοσΘη Δ 11} 6586: 

μή που λαϑὼν ἡμᾶς τις μον κακόν 

τι δράσῃ. 

Βδοῖθ νοθοβ ἴῃ ἰος οο64, οοἰ]οσαίΐς : 

ἀσὸ τοῦ σιμὴν καὶ κλέος ἔσχε. 564 ν ρᾶ- 

τϑσορίοαπι πιοίγὶ [6 Χ γθαυ ΓΙ. 
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9 ’ «ν΄. ’ ς« [4 9 ἤ 
ἀντέκτειίνειν αὐτὸν τουτοις. ὁπόταν σαλπιγγος ἀπκουσΎ. 

ἀλλ᾽, οὐ μὰ Δί᾽, οὐ Φαίδρας ἐποίδεν πόρνας, οὐδὲ Σ:Ὡ ἐνεδοίας" 

οὐδ᾽ οἵδ᾽ εἰς ἥν τιν᾽ ἐρῶσαν ἐγὼ πώποτ᾽ ἐποίησα γυναῖκα. 

Εὐριπίδης. 

μὰ Δί᾽, οὐ γὰρ ἐπῆν τῆς ᾿Αφροδίτης οὐδέν σοι. 

Δἰσχύλος. 
μηδέ γ᾽ ἐπείη" 

᾿ ἀλλ᾽ ἐπὶ σοί τοι καὶ τὸ σοῖσὶν πολλὴ τοολλοῦ ᾿πικουγοῖτο. 

ὥστε γε καὐτόν σε κατ᾽ οὖν ἔδραλεν. 
Διόνυσος. 

4 “ΆΔΦΨ  Ξ γΓ ἢ) νὴ τὸν Δία τοῦτό γέ τοι δή. 
α γὰρ ἐς τὰς ἀλλοτρίας ἐποίεις, αὐτὸς τούτοισιν ἐπλήγης. 

ἐυριπίθησε 
καὶ τί βλάπτουσ᾽, ὦ σχέτλι᾽ ἀνδρών, τὴν τοόλιν αἱ ᾿μαὶ 

᾿Σθενέβοιαι ; : 

Αἰσχύλος. 
Φὥ Υ͂ 39 -““ 89,4. ἢ 5.1 ἡ ; ὅτι γενναίας καὶ γενναίων οἰνδρῶν ἀλόχους ἀνέπεισας 1050 

1049, ὁπόταν σάλπιγγος ἀκούση. Ἐδ- 

ψοσδηὴ ἰςία τπϊΠὶ νοῦθα ἱπ πϑπιοτίαιη ἰο-ὸ 

οππὶ βοῦν} τὼ Κ, ΤῊ, αἱ δα πο 
 ἀδπι πο να ᾿Πα] απ ΐπ5 ζοϊτ, Ἐπιαδ1 46 

Τγάοθο Ναυμίϊαβ δά Πδρθι γοίεγί, ν, 
594. 

μάχης δ᾽ ἐρῶν, 

ἥππος χαλινῶν ὡς κατασϑμαίνων, μένει, 

ὅσσις βοὴν σάλσιγγος δρβῥῥαίνει μένων. 

Θιῖς. μένει, ρεένων ἀπογιπι οΟη 1 αο γα Πη 
ἴῃ ΒΘΩΔΓΙΟΓ ΠῚ ἤΠ6 8 ροδία 6558 οἰδϑήδί 

δου ρθουν 16 ῥγόσι] ἀπ ]ο ς 
ὅστις βοὴν σώλπιγγος ὁρμαίνει κλύων. 

ΨΊΓρΡῚ]. ἀϑονῥ', 1}}, 89. 
Ταμι, 5' ἅπιὰ 50 ΠῈ πὶ ΡΟ ΟΠ] ἀυπιᾶ 

ἄδάθγο, 
βίαν ΄Ιοοο ἤθ5011--- 

1044. οὐδ᾽ οἶδ᾽ εἰς ἥν σἴν᾽ ἐρῶσαν ἐγὼ 

. πώποτ᾽ ἰποίησα γυναῖκα. 510 ορίϊπια 
Δ. Ὁ. υὐ Και. οο4. Κιυβίεγο δα μἰ θέ. 
Ῥευρδίδιη ν Ὁ] 65Ὸ ἥν φιν᾽ ἄν ἐρῶσων πώποτ᾽, 

΄ 4 γενναίους καὶ γενναίων. 

ἐν] δυο ρτὸ ρα 6 απδίμοῦ ἴθπὶ ρΟΥ ΠΩ 

ροβίΐο. 

1047. ὥσσε γε καὐτόν σε καα᾿ οἷν ἔδα- 
λεν. δ΄. τηϑηῖθγ. τ γαίϊο. οοά. Τπιοθεὶβ 

δϑῖ : ὥσσε γ᾽ οὖν καὶ αὐτόν σε κατέθδαλεν. 

ψυϊρο χάσω ᾽νέθαλεν, ητι04 εν] ΠΠ8ΠῚ 

γαϊ]οϊκοπανίη5. εὐιϑη δαί δά ἤΠΊρρο!. 984, 

πο σοσϊσα Ἰϑοίϊο- 

ὭΘΏ) ρΓοίερο [}η 

κάτω γ᾽ ἔδαλεν. 

(. κατουνάξαλεν, 

6ἸοΞβα μεμοίχευσαι γὰρ τὴν γυναῖκα. 

Οὐπ] ΠΟ. ἀμ ἢ ἴῃ 604. κασου- 
φέξαλε. 

1050. ὅσ γενναίας καὶ γενναίων ἀνδρῶν 
ἀλόχους. 516 θ6πα ἵν, 6044, φαϊθὰβ 86- 
οοαϊ Ν᾿ ἃίΐς. Ῥεμοιᾶπι ρυ]πηαγ ςθ᾽ δα", 

Ρε)]ὺ5 Ῥ}]. δὰ π- 

18, υπ46 γ6] 4 αἱ δα ηβεγηΐ ψενναίους καὶ 
Τη ΡγοοΪσ] ἴαπηθη οὐαί δγιῸ- 

γθπὶ ΑἸ ἀϊ δα Ἰ οπ]5. ΘΟ ]ρ ΓΘ. 

Ἑδάθπν οοά οἸς [Δ1|}5 βου ρίμ τα δβί, 
απ οΟἰΘΥΟΓΠΠ1, απ 1: ΤΘΧὑι Γορτῶ- 

γενναίας. 
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κώνεια πιεῖν, αἱσ χυνϑ είσας διὰ τοὺς σοὺς Βελλεροφόντας 
᾿υλυπίόγει 

πότερον δ᾽ ἐκ ὅν)α λόγον τϑτον περὶ τῆς Φαίδρας δυνέψηναν 

Αἰδιχύλος. 

μὰ Δί᾽, ἀλλ᾽ ὄντ᾽. ἀλλ᾽ ἀποκρύπέειν χρὴ τὸ πονηρὸν τόν γε 
ποιητὴν, 

"οὶ μυὴ παράγειν, μηδὲ διδάσκειν. τοῖς μὲν γὰρ παιδαρίοισιν 
ἔςι διδάσκαλος, ὅς φράζει" Τοῖς δ᾽ ἡδῶσίν γε ποιηταί. 
πάνυ δὴ δεῖ χρηςὰ λέγειν ἡμᾶς. 

Ἐώριαίδρ. 

ἣν οὖν σὺ λέγῃς Λυκαβητοὺς, 

καὶ Παρνασῶν ἡμῖν μεγέϑη, τοῦτ᾽ ἐςὶ τὸ χρηςὰ διδάσκειν, 

ὃν χρὴ φράζειν ἀνηρωπείως:; , 
Αἰσχύλορ. 

ἀλλ᾽, ὦ κακόδαιμον, ἀνάγκη 
μεγάλων γνωμῶν καὶ διανοιῶν ἴσα καὶ τὰ ῥήμαϊα τίκ]ειν. 
κἄλλως εἰκὸς τὸς ἡμιθέας τοῖς ῥήμασεμείζοσι χρῆσθαι. τοσῦ 

καὶ γὰρ τοῖς ἱματίοις ἡμῶν χρῶνται πολὺ σεμνοτέροισιν. 

ἁ μοῦ χρηστῶς καταδείξαντος διελυμήνω οὔ. 

Εὐριπίδης. 

τί δράσας ; 
Αἰσχύλος. , 

πρῶτον μὲν τοὺς βασιλεύον)ας ῥάκι᾽ ἀμπίσχων, ἵν᾽ ἐλεινοὶ 

564, νὸν πταᾶΐθ Παροὶ τοΐ- ΒΘ ΠΥ; ἀΐϊοα ἷπ ἹΚυβίοτι ποῖβ ρτοϊαίς ὕπὸ- 
»Ε 

1051. κῶνεια πιεῖν. 516 γροίβ πηθιηθτ. 
πὸ γαῖ; δσοάς γυ!ρῸ τγίνϑιν Εἰιπὶ ν ΘΥβ8115 

1806. Ῥυΐηνα ἴῃ τίνειν ρτοδυοίτωγ, 508 
ἀΐἷθ πο Ἰρπογαῖ αὶ αἷς. ταὐῷὦ [4165 δ] υδὲ 
γὴήόπάας σοάϊσυσι Θχοροεΐοί 8456 Π51}Π). 

Θυΐθ υπάϑηι ὁγοάε! Βονο] οσιπη, ν᾽ ΓΆΙη 
πὸ τ δοούαπη; 5 ᾿ρ86 βάθη! Α υἰβίορμα- 

πἷἶβ συγ ΠῚ 5ιϑσορίδθοῖ, Πα5 βούάθϑ ἴῃ 

Ἰεχεη ἐδ ᾿σία γιῖτη ἔαι15886, ροβίαπϑιη. σ6- 
Δαϊπα Ἰδδίϊοπ ϑ. 6 νδίθεὶ Ῥοποᾷαπθ δο- 

ταί} 
1057. πιαρνασῶν, Ὁποῦ σ, ϑόῖο ἵΥ. 

αοεε,, δ᾽ ρυμηανϊθ δαϊ. τϑοίθ; ϑίς 
διΐαιῃ ἴῃ Ῥοδίαγαπι [ας ποῦ πὶ ϑοοαγᾶ- 
{ἰὶς δ ΠΟ ἢ] θ 115 βθιρθγ θριταν: ὙἹΓΡῚ], 
Ἐδ]. χ. 11. 

Νδηι πθ46 ῬδυΉ881 γ0} 15 1060, ἤδη 
πόᾳυθ ῬΠ1α1--- 

1062. Δ᾽ κοῦ, ὦ ἰμοῦ, Ὀυτθ γϑοδ}88 

Ρ6 Γ᾽ ὀνδβῖπ ἰῇ ἀπϑπὶ ΘΟ] δβοαπί, υἱ ρτῦ- Ὁ 
ἀποὶ μοββὶς) ἡγείτο τὰ Παρτι Δία, Ῥεῖ- 
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τοῖς ὄρ φαίνοιντ' εἶναι. 

: [ὐοιπίδης. 

τοῦτ᾽ οὖν ἔδλαψα : τί δράσας: 
Αἷἱσ γύλοξ. 

οὐκ οὖν ἐϑέλεν γε τριηοαρχεῖν πλουτῶν οὐδεὶς διὰ ταῦτα, 
ἀλλ᾽ ἐν ῥακίοις τ ἌΓ Σ κλάει, καὶ Φησὶ πένεσθαι. 

Διόνυσε: 

ψὴ τὴν Δήμητρα, χιτῶνά γ᾽ ἔχων οὔλων ἐρίων ὑπένερϑ ε" 

κἂν ταῦτα λέγων ἐξαπατήδ᾽η, σαρὰ τοὺς ἰχϑῦς ἀνέκυψεν. 

Ῥδιᾶπι ἰπ νει, δάμτ, ἐκοάϑυαι ἃ μοῦ: 
Ρ6715 ἴῃ Καὶ ἀϑίθγϊαπα δὲ ἐμοῦ, 

1068. ῥώκι᾽ ἀμπίσχων, ἵν ἐλεινοὶ -- 

ψυϊρο Ἰοριίαν ἐλεξιθοῦ, 8.11 αἰ ᾶ 
παπηθγιη ΘΧ ΘαΓγθηΐθ, ἰτα αὖ ΘοΙΟΠΆΓ1118. 

811 ἀοαίδ ] Θο ἴοι8, 4π|0 τπήοῖτσ Αγβίορμα- 

ΠΟΘΙ ΠυΠη 81 ἀπ 8} Γυΐθθ δ, πδὸ ὉΠ} ἃ τὴ 
Ροδίδιι δοπβίαί, «41: {γρ15 ἀδβθιυῖρία 

δα εθο αθ]α, ψϑυβθ 516 δι δῖο, 
]΄αππὶ αγαπ). αὐ ει5. ὁ ἈΘϑΈΕα ἢἢ 

πῃ ρα πά πηι5, ΠΠοταν απ ἀθοιι8. οἱ οοΐα- 
ἸΠῈΠ ΠΑΡ. ΕΟΗΝΚΕΝΙΟΒ ἀοπιπὶ τ] 
πλΐδι 6 ργϑυϊοϑίβϑὶ πε πὶ, Ἠομηθνσπ ἴῃ 

Οονθνθ Ηγ πΠῈΠ|, 4116Π| ργεοίοΓ 9Π|Π6Πὶ 

᾿οχβρεοξαϊοπεα ὃ ἴδπαρτὶ8Β Μοβοιθ 
δύο ἃν ὀγαάϊο διηδηο, ΘρΤΘΡΊΟ 
1ΠΠπδέγαταπι σοι πίϑυϊο, μ᾽ αι! ἀθη 115 
0515; 1π Ἰασοῖη δα ΝἹΓ ργοϑίδη 1551- 
ἤϊι5. [δ] δαπάριι ἴογιηδιη, θά θπὶ 480 
ἄδαϑ 5. {πη 71|Γ6, ἰϊσοηίΐαπι ἀἸχονῖς ΕἸο5 
ΟΠ ΓδΟΥ πὶ ἠοσίγογιαπι, γϑϑιϊαϊ ἐ 1η μος 
ψοίθα : 

σοῦ δὲ κασίγνηται δωνὴν ἰσάκουσαν ἐλε:- 
γὴν, 

0], αἱ ἢ1ς ὁο44, ΤῊ Οοιϊοιπι ΘΧ ἢ]- 
νδὴΐ ἔλεεινοὶ, Μοβοιθηβῖ5 οοα, [ια]γεΐ 

ἐλεινήν. Ψοῖβαβ οδέ ᾿πίθονο δ ΠΟ 
4283, αἀ απθπὶ ον πηαπὶ ἰνᾶπο ἃ 5 Γη οἵδ πὶ 

γιάοαβ. ἴη Πεοιοΐδο 110 νϑιβιὶ, β'σαϊΐ 'π 

Οοιηῖοῖ ἀπαρεϑίο, απ] θα γθροπογθίαν, 
ἢ 8}1ἃ δαί οδυιβὰ : ἴῃ ΘΟρ ΒΟ [15 ]]Θραΐο 
Ἑοπ το, ῬΏΠ]οοί. 870. 

ἀλῆναιϊ σ᾽ ἐλεινῶς ὧδε τἀμὰ. ττήματα. 
ἈΠΠΡ ὃ ὉΔῚ ὁοδιιτῦῖ, πο τα πιδηϊξοδία 
οαιιϑἃ 68[, 404 411} ΘΧρΘη ἀΘη}15. 

1064. φαΐνοινφ᾽ εἶναι. Τὰ Α. Β. φαΐνον. 
σαι εἶναι. ἴῃ, Ὁ, φαίνωνται εἶναι. Υ αἴρπο 
Φαίνωντ᾽ εἶναι. ϑοιτηοηΐβ 140]65 ορία- 
εἰν Παρ αἵ, αὐδ᾽ ραοίο ν᾽ ΐαί αν Θἐϊᾶπὶ 

ἀἱρμεποηρ! οἰ] 18ῖ0.. [ἢ πηθὸ οοά. [ηἷῖς 
ῬΘΙΒῚ5 οἱ ρῥιθοθάθῃηβ οἱηἶβϑὶ βιηῖΐ. 

δεριρίό ν. 1062. ΠΠδτατῖα 5 ἀοἤ οχτ οοα- 
105 δά αἰξογιτηι σό δράσας ἴῃ ἥπα ν. 1064. 
δὲ ἰηϊουιπθάϊα οὐμΐβἰξ ; 404 58" 0155 1Π|8 

Θοι ο.-- ἀοὔσ᾽ οὖν ἔδλαψα ; εἰ δράσας : 

ΑΙ ον ἰοσα. ᾿μπῆς Δα ΟΙΡ ΘΙ 5.15, 

5: ]αίο᾽ Ἰηΐουγορ δῖθπο ἀν ἔξλα- 
Ψα, ἴδ Θομδί γι οἴ0Π6, σοῦτο οὖν δράσας 

σί θλαψψα κα ἤγχθ0 πα ]οῖο,. ππο]15., Ῥ δ - 

βίαγεί δάϊμιιο σοῦφ᾽ οὖν ἔδλαψά τι δρά- 

σας: Νυιμπφιϊά δγρο ἴιοα ζαοῖο ἀαιπηὶ 
ἀεαϊὶ ὃ 

1065. τριηραρχία ταππτ5 δαὶ ρῈ}]1- 
Οἴιπ|, οἰ σ᾽ 5 ρ᾽Ὸ ἐδοι] δία! ΘΘΏΒ1 1π|- 

Ροβίἑαθα, Θα] "Ππ4 ἀθο! πᾶγα νου] οθϑηΐ, 

ΡΔΌΡρΕΓΕ5 88 6556 οδυιβαθαπίαν. Ὑ146 Ἰη 

86 τοι Ῥειίμπι ἀθ 1,60. Αἰΐ, Ρῥ. 855. 
564ᾳΗΠ. , 

1068, σπιαρὰ τοὺς ἰχϑὺς, Ὑι46 δά 
ἴγ8. 557. Ῥαδυβρίοαθ 1 ἵν. πηδἷβ δοαά, 
τσαρὰ, Ξοτῖρίμιη, Ποη τσερί. 1] ἃ ἀρπο- 
501. δἰΐδπν ΘΟ Πα 5[65, 5] αι] ἄθπι ἰπ το- 
σα (ΘΟ Χτι8. ΘΧ ΡΟΒΙΓΙ0Π6 5. Ββαθοῖ: τσὰ- 
ρὰ τοὺς ἰχϑῦς ἀνέκυψε.) τσαρὰ τὰ ἰχϑυο- 
πώλια, Θυοά διιίεπιὶ Καὶ πιβίθυ 8. ΑἸ} ἴῃ 
γαῖ. σοα. 6856 τσερὶ τοὺς ἰχϑῦς, ἰὼ [46 
1ΠΠ1ὺ5 αἰ εἰζα τ, 4] ἴμ, 6} 15 υϑιπ να γιθίδ- 
[65 1118 σοα οἶδ ΘΧ οουρ511. Ῥγθθάθ1]}6 
δϑύ ϑιαιη ἀδαοσρίιιῃ ἔ1556 ηοΐα σοι ρθι- 
ἀἸαγῖα ἢ γαν "15 Δ ΠῚ ΒΘ. 50} 8 ρτὸ τῦα- 
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4 ᾽; 

Αἰσχύλος. Ἶ ᾿ 
εἶτ᾽ αὖ λαλιὰν ἐπιτηδεῦσαι, καὶ στωμυλίαν ἐδίδαξας, Γτογο 
ἃ 2 ’ ΄ Ἀ ᾿ ὟΝ δι ἣ ᾿ξεκένωσεν τάς τε παλαίστρας, καὶ τὰς πυγὰς ἐνέτριψε 

ΩΝ ἤ 
τῶν μειρακίων ςωμυλλομένων, καὶ τοὺς παράλους ἀνέπεισεν 

σ᾿ ἢ Ἶ " 

ἀνταγορεύειν τοῖς ἄρχουσιν. καίτοι τότε γ᾽, ἡνίκ᾽ ἔγω ἤζων, 
ἐκ ἠπίςαντ᾽ ἄλλ᾽, ἢ μάξζαν καλέσαι, καὶ ἹΡυππαπαὶ εἰπεῖν. 

Διόνυσος. ᾿ 

Ι Ἁ “ ᾿᾿ 4 νὴ τὸν Απόλλω, καὶ προσπαρδεῖν γ᾽ ἐς τὸ ςόμα τῷ ϑαλάμακι, 
Α “ Ἁ ,. 3 δὰ Ν ὃ . Ἃ 

καὶ μινγῶσαι τὸν ξύσσιτον, κἀκβδὰς τινὰ λωποδυτῆσαι 
“ ᾽΄ 5 ’ 3 9.5 4 νῦν δ᾽ ἀντιλέγει, κοὐκέτ᾽ ἐλαύνει, 

»“ 5 Ά “" »“᾿ κὰ 

καὶ τολεῖ δευρὶ, καῦϑις ἐκεῖσ᾽ αὖ. 

Αι. 
ἤ Ν “ 3 3, “Ξϑ 9᾽ π-οίων δὲ κακῶν οὐκ αἴτιος ἔστ᾽: 

9 Α ’ , “ » 
ου τροαγώγους κατέδειξ ουτος, 

4 “ “Ὃ 

καὶ τικτούσας ἐν τοῖς ἱεροῖς, 1080 

καὶ μιγνυμιένας τοῖσιν ἀδελῷοῖς, 
ἃ Ι4 ᾽ [ω] ΑἉ ς᾽ καὶ Φφασκούσας οὐ ζῆν τὸ ζῆν ; 
ΠῚ ή4 ε λι ε ὧν κᾷτ᾽ ἐκ τούτων καὶ πιόλις ἐμ, 

ὑπὸ γραμματέων ἀνεμεστώϑη, 

θὰ, ἰδῃυ ᾿ββί πιο ἀἸβου 6. 80 δὰ ἀἸἘδ- 
τϑηΐθ, 41 τσερὶ ρ᾽πρευαηΐ, αυο4 οὔδοτ- 
νανὶ δὴ Εττὶρ. Ῥῆη. 899, τσαρὰ οὐ 

ϑασυβαίνο ἴδ: 1Π ΠΊΟΙΠ5 519 η1Π σα 106, 

αὐᾶπη Ἀθη 6 δα οοπβίγαϊιῦ, Ὑ146 
αυῶ ποῖανὶ δὲ Αρο]]οπίαιη 11, 496. Ρ. 

76. εἰ 222. Βαττρ. ΡΠ η. 948. 
χορὸς γενοίμαν ἄφοδος 

-“ἀρὰ μεσόμφαλα γύαλα Φοίξου. 
ΤΠαβ. 489. ἠρειδόμεην τσαρὰ τὸν ἀγυιᾶ. 

1070. τὰς εσυγὰς ἐνέτριψε. Θα!] γ]16- 

ἰοτίςξβ, ροδιϊσδθ, 4} }Π|54 6 Πα }115 ρ΄ ΠΘΓ 18 
Δ Γ 005 Ορογϑίη ἀδθαπί, πὰρ ἀϊοΙ {1 οτῖ- 
πλΐπ6 ἡίαπέαγν ἃ Οομΐοο0, ἰδ Π 4118 πὶ εεἴ8- 

-τἰ5. ἤοτγο πηᾶρ] ς.γ15 ἸΏ γα] Ξο] νθηΐθβ. 
Τάοϊγοο Ριαχᾶροτα Οομο. 112, ἀἸ 5 γε 18- 
δἰγη08 ᾿υνθη πη 6586 αἷΐ, ὅσοι τολεῖστα 
σποδοῦνται, Πίπα ἰδοοίϊβθὶ πι18 0618 
δβί 'η Εσαυϊΐί. ν, 428. 

1075. ῥύπσασαΐ, Ο]. ἐσιφώνημα ναυ- 
’ “κὸν. 

1075. τὸν ξύσσισον. ΟροΓΔΙΠ ΘΥΓΟΓΘ 
ἴη Καὶ πβίθυὶ δα! ἴοπα σῶν, 4118Π} ΠῚ ΘΠ 48 Π| 
ΓΕ] Ιρ 056 βεῦνανὶ δον Βαίανιιβ Ὧ9- 
Ψ 551 Π}118. 

1076. Οοἄ. {νὰ νϑυθὰ ἴῃ ᾿πῆπηνο 
ΘΧΒΪ οι, ἀντιλέγειν, ἐλαύνειν, τολεῖν, 5ὰ- 

Ρογβογὶ ρία ρεγῖπιο οἱοβϑα ἀνέπεισεν αὐπφούς, 

ΒΙΠΘοΓα δὲ ἰδία Ἰθοίϊό: βεά 6 ῥυοχίπιο 

τθρϑίθηάιαμ, νῦν δ᾽ οὐκ ἐπίστανται ἄλλο, 

ἢ ἀνσιλίγειν---Τηβορκία 65ι πος ἰοοο τᾶη- 
δ᾽ {10 ἃ ρ΄ αγι τππὶ ΠΌΙΠΘΓῸ 84 51 ρ΄] ΓΘΠῚ, 

Νδιιπο απΐοπι πὐϊιὶϊ, τιϊδὶ οὐϊοηιιῖ, τοπιοοαιιδ 
ποῖ απιρὶλιι5 ἀρθν 6, δὲ ἧκις ἀἰίμιο παυΐραγα 
ἐξηΊΈγῈ6. ᾿ 

1077. καῦϑις ἐκεῖσ᾽ αὖ. Β5]ς 84 ἀπὲ- 
ῬΈΒΕΟΙ τη ϑίγὶ [6 ρθη} ΒΟΥ] ἀρ υϊ, Ῥογ- 
ΡΘγᾶπὶ ψυ]ρῸ καὖΐϑις ἐκεῖσε. Οομΐοο, υἱ 
Ροδεῖ9 αυϊθυβνῖς  ΤΓθηπθηίαίαπ αὖϑις 
αὖ. ΤΒεβη), δὅῷ, 864. Αομάτγη, 854. 
Βυργα 804. πιοχ 1934. οἱ 0} 5. 8115 
ἴῃ ἸοοΙβ, 
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καὶ βωμολόχων δημοπιδγήκων, 
ἐξαπατώντων τὸν δῆμον ἀεί" 
λαμπάδα δ᾽ οὐδεὶς οἷός τε ᾧέρειν 

Οὐ ϑὴν 5 ’ 3 [4 

ὑπ ἀγυμνοισιοις ετὶ νυνι. 

μὰ Δί οὐ δῆϑ᾽, ὥστ᾽ ἐπαφαυάνθην 

Παναϑηναίοισι γελών, ὅτε δὴ 1099 

βραδὺς ἄνθρωπός τις ἔδει κύψας 
Ἃ ’᾽ ’ 

λευκὸς, πρίων, ὑπολειπόμενος, 
Ν Ν ἐν ἐδ 5.9 ε φῶ καὶ δεινὰ ποοιῶν" καθ᾽ οἱ ΚΚεραμῇς 

9 - ᾽ [4 9 5 φ᾿ 

ἐν ταῖσι τουλαις τσ αιουσ αὐτου 

γαστέρα, τολευρὰς, λαγόνας, τουγήν" 
ε Ν ’ “ ’ 
ὁ δὲ τυπτόμενος ταῖσι πλατείαις, 

ὑποπερδόμινος 

ᾧΦυσῶν τὴν λαμπάδ᾽, ἔφευγε. β 

Χο. μέϊα τὸ πρᾶϊμα, πολὺ τὸ νεῖκος, οδρὸς ὁ πόλεμος ἔρχεΐαι. 

᾿ 

1089. ἐπαφανάνϑην. δῖε, θ6πθ 5]- 
465, α!οα ποη δ άθουθγ ο΄ απ, 564 δἰ δ 

ΓΘΟΙρΘα ἀθρθεραΐ Κι πβίθγιιβ. [Π0νανῖο- 

Ταϊη ΘὐΓΟΓΘ Υα]ρῸ Ἰαρίταν ἀσεφανάνδην, 

αιοά νΘΥ Ὁ] τηοηβίγαπι Γαοίαν αα] 46 πὶ, ΒῚ- 

5615: 564 {γυξῖτα. ΒΙΠΡΙῈΧ εβὲ αὔω, 

οοιη μοϑιίαπι ἀφαύω, Ὀϊοοπιροβίίππι ἐπα- 

φαύω, ἐπὶ τοϊατῖοπθηι 84 σα αϑᾶπι ΠΟΙ ηΐ6 : 

ἀφαυάνδην γελῶν ἰσὶ πσούτῳ͵ ὅτε.---φαύω, 

φαυαίνω ἢ6 ρ᾽ϑϑοι αὐϊάδιη. σπηΐ. δὶ 

Βοηΐ σοιηηηε 15 νυ η φαύζω, 564 6} 

βρη] Πσαῖϊο ἴδιη ἃ Ιοοο ἘΠιθδ] απο) ΒΙ- 

βδίῃβ. ὑγοίθγί, αααπν ἃ πος (τ οἱ ἃ116- 
"8 δε, Εωσιμ ΒΙβοίο ἔδοιϊ ριᾶνὰ ἡπ 
ἀρὰ Ἑπιϊρίάθ οὈληΘ αὶ βουὶρίανα 
Δι[8 ἀφβἰ ἀθνα  ββ1 1] Μιβργαν δα Π110- 

πθιη, ἴῃ αυ8 ἰερίίυν ἈΠ651 ν. 922, 
ἡνίκ᾽ ἰξώστης" Αρης 

ἔϑραυσε λαίφη τῆσδε γῆς μέγας τυνέων. 
Ορϑγανιτη. ΘΡΙΟΓΘ ἴῃ ΚΚπίουὶ δά! ]οη 6 

ΘΧΟΙΒ.πὶ οὐ δῆτ᾽ ὥσα᾽. Παγβιιβηιδ ν, 
1112. οὐκ ἔτ᾽ οὕτω. Ναοαΐγαιη 16 παι 
ΟΥ̓ ΘΟ, 550] η 10 Βαίΐαντιβ δάϊίον, 

1093. κεραμῆς. Ῥρογρογάμι Α. Ὁ. κε- 
ραρεῖφ. ϑ΄ῖο οἰίδια. ἰῃ ΒΒ. ϑεὰ αἸΐοια 

Ἰεοίῖο ϑυρεοιβοιρία, ίειιβ ρειβρίοιιο 

Ψ 

"41 πὶ ρίδηθ ἀε] γαῖ. 

᾿ 

Αἰτεϊοᾶπι ΤΟΥ Πη8 ἢ] 5806 ἴῃ οοὐά, ΟὈ]]Πογνὰ- 
ἴδ) τορι ϑβθηΐαΐ, χεραμῆς. γ᾽ ̓46 δά 
Νὰ}. 4210. ἴ 

1099, ΜΙ] ἑα πὶ 56 ἰογαυοὶ Ὀυϊοτὰβ 
1η ἀοοαναῖϊοπο πιϑίγου πὶ ἢ 0}.5 ΒΡ ἢ 
εὐ ἀπ ἰβίγορ, ἀδοθρίυβ ἃ 5.0] 188[8, 

ΘΘΡ ΤΙ Π1}}5 5[10- 

ΡΠ ἀϊιποίον δβϑῖ ἐγοσῃαῖσαβ ἀρὰ 4] 6:18 

ὃ σι τσερ ] οὖν εΪ χετον ε ριζειν. 
516 δἰΐᾶπ) 4αϊ 1ΠΠ1 ορροπίζαν ᾿π ἀη115Έ 0. 
ΡΒε: , ᾿ 

αἱ φυ | σεις τ᾿ αλ [ λως χρῶ | τιστᾶι. 
Θα!, πᾶ! παῖ, ρυῖοι Πα θν1 μού: ΡΓΙῸ 

δηΔρΦϑι] 60, ΟἸ} 5. ρΓΙπι 8. ρ65. ἔν απὶ 
οι ρΟ ΓῺ Πὶ 651) 40.868 πηεῖγι! ἢ] ἃ Πᾶ ρ8- 

βίϊσα αι πι}}105 ἃ πη 1{1, 5εἀ ρ6 465 ἰαηΐαπὶ 
αυδίΐπον ἰΘπιροι : αποοϊοα ρῥΓο66- 
Ἰδυϑιπδίϊοιι μὴ. ΠΟῚ ἈΥΘΥΒδΙα 1, 41} 8 Π] 6 ἢ 
ἸπΊγθη 88 εβῦ 2 Οοίανιβ ἴῃ βίγορμὰ οἱ 
Ἰῃ δι {ἰβίγορ᾽να, 4.05 ἀΘο]α αν], Ποη πηᾶ- 

Ρ15,. 4ἀυὰπι ριεοδάθιθ5, ΤΟ γηδ1) ἃ πὰ ρϑο- 

δίονια) Βα θοηΐ, Ἐπ Πι ΚΘ 5 ν 1 5816 
αι ἀοοῖι5, μ᾽ ο]αναη 6, αι ἴῃ 
ΤΗιογ ἀ146 ρι 511, ορονὰ πιο πμᾶπι ἃ} 

δι ἀ1{15 Θαλα θτι5 1Π}}} ον ϊᾶπὶ : 584. π]6- 

ἰχοόγαι ἀοοίγϊηα πο 58 115 οὐ δύ Ἰηϑίγα- 



ὡῖν ἢ 
χαλεπὸν οὖν ἔργον διαιρεῖν, 

ἈΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

1100 
Ω ὃ ὲν 7 β " ᾿ 

ὅταν ὃ μὲν τείνη βιαίως, ᾿ 
9 ΝΆ ΄ς- 

ὁ δ᾽ ἐπαναστρέῷειν δύνηται, καἀπερείδεσξγαι τορῶς. 
9 Ν ΝΟΥ “ , 
ἀλλὰ μὴ νταυτῷ κάϑησθον. 

ἐσδολαὶ γάρ εἶσι ττολλαὶ χ᾽ ἅτεραι σοφισμάτων. 
ὅτι τοερ οὖν ἔχετον ἐρίζειν. 
λέγετον, ἔπιτον, ἀναδέρεσϑον, 
τά τεισαλαιὰ καὶ τὰ καινὰ, 

9 δ ὁ 7 ’ Ἂ Ά “ 

καποκινδυνεύετον λέστον τι κοι σοζὸον λέγειν. 

εἰ δὲ τοῦτο καταφοδεῖσϑον, μή τις ἀμαϑία τοροσῇ 
ΩΝ , 

τον τοῖς ϑεωμένοισιν, ἐς τὰ 1110 
Ν ) “- “ 

λεπτὸ μὴ γνῶναι λεγόντοιν; 

μηδὲν ὀρῥωδεῖτε τοῦ " ὡὡς οὐκ ἔϑ᾽ οὕτω ταῦτ᾽ ἔχει. 
ἐστρατευμένοι γάρ εἰσι" 

οἴπβ, υὐ ροξῖαβ. οοάοιη 5θσΟθβδιι {0 
᾿η]βίοτίοος ἰταοίανο ροββεῖ. 

1100. ΠΙῸ εἴ βουθῃβ ΥΘΙΒΈΒ ρΕΓρΘ- 

τάτη σὉ]ΡῸ ἴῃ ἀπὰπὶ ΘΟ] ΠΘυπιπΐ. ἴΐα αἱ 

βίγορἢ 6 πόνϑηι τα ἢτιΠ 511 ν αὐβυύιτη, (8- 

᾿πδῖϑ] ᾿η ἀξίου δαἀϊιοπο ργῆχιβ οϑΐ 
οἱ {{π|ι5 δυθιτα 5 11{6115 ΣΤΡΟΦΗ͂ 

ΚΩΛΩΝ 1. 
1106. λέγετον, ἔπιτον, ἀναδίρεσϑον. 

Ἐξι ἰο νϑύβυβ ἀϊιπθῖον. {γοο αἴσι5, πὶ 
οοΐανι5 Δη{Ἰ5ἴγορ ἢ ὦ. 56 1116. 

νῦν δὲ καὶ τσαρηκόνηνται. 

γυϊσο δυΐει Ἰορτίαν πἰθίτο Ἱυρα]αΐο : 

λέγετον, ἔπιπτον, ἀναδαίρετον. 
ὉΔῚ ρ65 ἰθυίι5 ἀδοίγ 5 εϑί, ἀΌΔΥ 5 
δ .5, φαογαπι ᾿76 π}]0 Ἰοὺ τϑοῖρὶ- 

τὰν, 116 νϑιὸ ραν ἰοςῖ5 ἰαπίππι. Ῥγῶ- 

ἴθγεα ἀναδαίρετον οδ΄ μ͵απε τὸχ 1 81]1. 
Θ οἀ ( οἴῃϊεὶ ᾿Ἰμτεγρυθία πὶ Π1}}} Βιθο]α- 

ογαῖ, 1ὰ θᾶνν οβϑίαβ 1 16]1}6χῖς. δρά ἀϊῃ 

ἀπο Θὰ πὶ Ἰάθιη ᾿ποπιιθγαΐ ΠΗ. Βί ρ δ οι5 

ΤΊοα. ἴηά, 60]. 410. ᾿Ανωδαίρετον, ἐχρὶ}- 

οαἰδ, ἀοιιμαἰδ, οἰ αρετιὃ. τα υ. ἱ. ἐν 4- 

γίσίομΐιαπθ, ΒΒ) ΝῸΝ 51ΝΕῈ ΜΑΝΙΕΕΒΤΟ 
ΜΈΝΩΟ. ψοίονῖβ Ἰδχίοὶ διιοίυῦ. γοοῖβ 

ΒΘ δι 6 ο᾽οσβα Ὁ]Ἰ4ταΐθ ἢ 85. ἈΒΒΘΟΙ ΓῺ 

681, 588 δ ]κ5 ΤΪἄρϑιι5 δδῖ, ἐπὶ αὐ. 56 υ}ρ0- 

πῶ πιθπἀἂπ) πο δηϊπιδάνοτγί , ἔπ! 

48 νυ θι1πὶ 041 ἐπιρθνα ἐν ργὸ 86- 
νϑιθίο μα υῖ!, 1,96] υ}115 Θογτίρϑπαϊ 
ἐγυβῖγα οοπαΐυμι οορὶὶ Ῥαναβῖῃβ, 60 
ἰδη απ ποιοΐηθ ἰαυἀαπάμ5. αποά να]- 
σαί ἀναδαίρεσον ᾿παρίππι οἵ θανθα- 
11} 6586 ἀδοϊδγαγνονῖ. (σα. ᾿ν. ιαϑηΐ 

λέγετον, ἔπιτον, ἀναδέρετον. ἴῃ Β εἰ Ὦ, 

δαάϊταμν ἴῃ δομίοχίαβ 56 0186, ἴδ 88 Πὶ 
αὐ οίυτ 5 νυ αμι, πιροφέρεσε, ηποὦ ῬαΓ8 

οβί νοίενῖβ ρίοβββευ. [ἢ Ὁ. εἱ Ὁ: νϑυῦθὸ 

ἀναδέρετον δ ροιβονὶ μία ρ]10588 ἀνακωλύ- 
7Ζαυν νἱάθβ ὑπ6 νεπευῖς ΠΠπ4 

ἀναδαίρεσον. Ου] νο] ἅπῦπὴ (ἀγέβοι πὶ 
οοάϊσθιη ν Βα ν, πους Β1Π1] [ΡΒ γᾺὙ}15 

ΒΌΪ 6 πΙἾ 15 [1556 ρΘ πὶ υἵδτΊο 6. 6] εηθη- 

ἰοταπὶ αἱ εἴ 6, τ {ΠΠ]1 δοάθηι οδγοθαμε 
βοη0. 864 εἰ Π|υ4 ἵρβαπι ἀναδέρετον, 
αυορᾶ Ξϑηϊθηῖ! ἀρία πη 651, πηθῖγο ΠΟη 
οοηρταΐ, ουΐ ΘΧΆΠΙΒβῖπ) ΘΟηνΘηΪοί, 

51 ὀογγθοίο ΠΙ ταν οσιιη ΘΙΓΌΓΘ, Ρ1Ὸ ἃ6- 

ΤΤετΤε. 

αἶνα πιο ϊαμι Τογιμαιῃ το ροβι θυ 5, ἐναδέ- 

ρεσϑον. Ἐτίιας οδί νϑγὰ ροδίοβ ΠΙδΠΊΙ5. 
ἀναδέρεσϑον. Οοά. ἀά νογυ!η ΡΓΟΧΊΜΙ6) 

αἱ οοἴοτὶ, ἀναδέρεσον. δε ἸΠ ταν θ6η6 

511 4π04 πίο Ὑὰπὶ ἀσβον  ρΒ6}} 9] 5581}, 

8 πὸ βυδρίσαίῃ5 ὕπογαμι ν γθυπι τρο- 
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βιδλίον τ᾽ ἔχων ἕκαστος μανθάνει τὰ δεξιά" 
Ἔν, ε χ 2. 5) ’ 

αι Φυσειοτ ἄλλως κρατισται" 
“ Ν ’ νῦν δὲ καὶ σταρηκόνηνται. 
μηδὲν οὖν δείσητον, ἀλλὰ 
᾿ “᾿ “ δ, 9» πῃ 

ποᾶντ᾽ ἐπέξιτον, ϑεατὼῶν γ᾽ οὔνεχ᾽, ὡς ὄντων σοῴων. 

Ὡ, νν “ τ “ ὕ ὅπως τὸ ττρῶτον τῆς τραγῳδίας μέρος 

Ν , καὶ μιὴν ἐπ᾿ αὐτοὺς τοὺς τορολόγους σοι τρέψομαι, 

1120 
᾿ 9 ΄-“ [ω] ΩΣ »“ σορώτιστον αὐτοῦ βασανιὼῶ τοῦ δεξιοῦ. 

' Ἢ ἐξ ᾿ , 
ἀσαφὴς γὰρ ἦν ἐν τῇ φράσει τῶν τοραγματων.. 

Ν .“ 3 ΩΣ γ᾿ 

καὶ τοῖον αὐτοῦ βασανιεῖς ; 

πολλοὺς τοάνυ. 

τορῶτον δ᾽ ἐμ τὸν ἐξ ᾿Ορεστείας λέγε. 
Δι. 

Αι. ΕΡΜΗ ΧΘΟΝΙΞΕ, 
ΚΡΑΤΗ, 

ἄγε δὴ σιώπα πᾶς ἀνήρ. λέγ᾽ Αἰσχύλε. 

ΠΑΤΡΟ᾽ ἘΠΟΠΤΕΥΩΝ 

ΣΏΤΗΡ ΓΕΝΟΥ͂ ΜΟΙ, ΞΎΥΎΜΜΑΧΟΣ Τ᾽ ΑΙ- 
ΤΟΥΜΕΝΏ. 

ἩΚΩ ΓᾺΡ ΕΣ ΤῊΝ ΤΗΝΔΕ, ΚΑΙ ΚΑΤΕΡ- 

ΧΟΜΑΙ. 

Φέρεσε ἴῃ ἀποταπὶ σοἀά, ἰδχίαπι. ᾿ΓΘΡ- 
515580. Β)ήΆΒ6Ὲ Π|ἃ 886 Παροί : ἀνακαλύπ'- 
σετε, καὶ εἰς πὸ μέσον τσροφέρετε. 

1115. αἱ φύσεις σ᾽ ἄλλως. 8515 ἵν. 

οοἀά. Ῥογροθιδμ νι]ρὸ ΡΓῸ σϑ 6ϑβί δέ, 
1119. καὶ μὴν ἐπ᾿ αὐτοὺς τοὺς τορολό- 

γόους σοι τρέψομαι. ὅ8:16 Ορί]πη 6 ΠΙ ΘΙ} 
1 Β. 1). οπιῖϑϑο ραπ6 ΡῬιΟΠΟΠΙΪΠ6, 

προλόγους τρέψομαι. Ἰ)διηθτη ἴῃ (Ὁ. νὰ] - 

δαῖα ἰϑοί!ο δὶ τσρολόγους σου, αὐ δὶ 
ΡΒ νἀ ϊββίιηδ. ἘΕπρι4θ5 Ῥδοσμαπὶ 
ΔΙ] αἱ {πν, αδ 6 νουβιι ΡΠ Ϊ πα βασι ηήο, 

δίηιιθ δἰΐδηι ἑθυῖο ᾿ἰχαδι ; οἱ Βδοοῆιβ 
οἱ τεβροηάδι. σοι ἢΪς δ] οοδηίθν ἀθιιπἀἀΐ, 
τὶ οπο. 1396. ἰδού γέ σοι πίνουσι. 80. 
Ρίμσο165 ῬὨ]], 261. 

δδ᾽ εἴω᾽ ἐγώ σοι κεῖνος, ὃν κλύεις ἴσως---- 

ΘΙ] 6 τηδπάδιη 6] αἱ πο 1 01 Πὴ 
ὁΡ6 ἴῃ ἴχγ8. 202, 00Ὶ1Ὶ νἱάθ ποί. οἱ δά 

1074., δῖς Ιοσυ τ πο νϑγίοναί Βθγρ]6- 

ΓΒ: οὶ αὐ ὑγοίορος ἔνιο5 πιὰ ΘΟΠΌ6Υ.- 
ἑαπι) αὐ φυΐπιαπι ἱγαρσιοαϊα ραγίθηι Ῥυἶπιο 

ἐχαπιΐπθηι, φιὶα παρεαὶ ϑοπὶ : δναὶ δπῖπι οἷ). 
δοιιλιι5 ἴη, Ὑοῦιι5 δηιιποϊαναϊδ. Οτ8. ΤῸΠ 

56η11 πὰς πιᾶ]6 σοϊοίοια ὃ Νάπι 8] 

ἘπτριΙ 65. ὔβ ιν ]0 ἀἰοὶ!, αα Ῥτοϊορο8 
ἔτιο5 ἢ σοηυθ)ίαγι, ἃ ἀ 616 ἀ 661 ὁγαϑ ἐηἷπι 

Οὐδοιυγμ5 : ΠΟΙ ΨΘΙῸ δγαΐ. 

σοῦ δεξιοῦ ποι 5] ἰοαϊ φιΐα ᾿αδεαὶ δοηὶ: 

586 5οἠὐὲ δἰ λιι5 ροξία. 
1124. ᾽Ορεστείας. δὶς το οοδά, 80- 

105 Ο. αὐ νῃ]ρὸ Ὀρεσσίως, [πὸ ΤΠ 65. 

135. Θαάθη ἴοιπα εβὶ Λυκουργίας- 
Ἐχ ΖΕ βο γ} Τγοανρο νϑύϑαπι ριοΐονε 
Τοηρίηι5 ϑθοῖ, χν, ». 102, οἀϊιϊοη 8 

ΤΑρϑ᾽θηβὶβ : 

Τα αὐτοῦ 

ἐνθουσιῷ δὴ δῶμω, βακχεύει στέγη. 
1128. ἐς γῆν. 81. ἵν. 6044. Μΐσ οἱ 

Ἰπῆνα, αἱ δαάοιη γθροίυπίμν νογρᾶ. {π|- 
ΡΒ 6551 τηΐπιιβ θ6π6 εἰς. Εκ ἴιος Οοιηϊοὶ 

Μ 
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πλεῖν ἢ δώδεκα. 
3 , “ ’ 4 9 ᾿ ἀλλ᾽ οὐδὲ πάντα ταῦτά γ᾽ ἔστ᾽ ἀλλ᾽, ἢ τρία. 1.180 

ἀλλ᾽ ὀλίγον γ᾽ ἐμοὶ μέλει. 

αὔϑοις ἐξ ἀρχῆς λέγε. 

»- 

1140 

οὐκ ὥχχωβ λέγω. 

Δι. τούτων ἔχεις ψέγειν τι; 
Ευ. ΕἾΝ 

Δι. 

Ευ. ἔχει δ᾽ ἕκαστον εἴκοσίν γ᾽ ὡμαρτίας. 

Δι, Αἰσχύλε, παραινῶ σοι σιωπᾷν" εἰ δὲ μιὴ, 

τρὸς τρισὶν ἘΔ Ι ΘΕΙΟΙΣῚ πτροσοφείλων φανεῖ. 
Αι. ἐγὼ σιωπῶ τῷδ᾽ ; 

Δι. ἐὰν πεείϑ η γ᾽ ἐμοί. 
Ἐυ. εὐϑὺς γὰρ ἡμάρτηκεν οὐράνιόν γ᾽ ὅσον. 

ὁρᾷς ὅτι ληρεῖς. 

Δι. ᾿ 

Αι. πῶς φής μ᾽ ἁμαρτεῖν ; 

1υ. 

Αι. ἝΡΜΗ ΧΘΟΝΙΕ, ΠΑΤΡΩ ἘΠΟΠΤΒΥΩΝ 
ΚΡΑΤΗ. 

Ἰ1υ. οὔκουν ᾿Ορέστης τοῦτ᾽ ἐπὶ τῷ τύμξῳ λέγει, 

τῷ τοῦ ττατρὸς τεωνεῶτος; 

Αι. 
᾿υ. πότερ᾽ οὖν τὸν ᾿ρμῆν, ὡς ὃ τιατὴρ ἀπώλετο 

αὐτοῦ λαϑραίοις, ἀλλὰ τὸν ᾿Εριούνιον 

δόλοις λα) ραίοις, ταῦτ᾽ ἐποπτεύειν ἔφη ; 

Αι. οὐ δῆτ᾽ ἐκεῖνον, ἀλλὰ τὸν ᾿Εριούνιον 

᾿Ἑομιῆν, Χο όνιον πρροσεῖπε, καδύήλου λέγων, 

ὁτιὴ πατρῷον τοῦτο κέκτηται γέρας. 

Ευ. 

Ἰυοο ϑιδη]θῖι5. Τα τ ΟἸΕρΒογϑγυ 

2 5. Ὁ .}}, 4υοα ἀδβι ἀνία τ, ραν το- 

διίζαϊ. 

1134. ἐγὼ σιωπῶ τῷδ᾽ ,---ἰὰν πείϑη γ᾽ 

ἐμοί. 510 ἀϊδεϊποίθ Ἰὼ τηθι θτ. δἵ ορ τ η16, 

ἥυοπι δὰ πιοάυπι ναΐρὸ δἰδν τϑοίθ 

ΘΧΡύθββαπὶ ν. 1229, 
ἰγὼ τορίωμαι τῷδ᾽ κ---ἰὰν πείϑῃ γ᾽ ἐμοί. 

7Τη Β. Ὁ. ὀονίρέτηι ἴς αἰ να]ρὸ Ιερ]- 

αν ἐγὼ σιωπῶ τῷδέ γ᾽ ---ἄν---ἴη Ο. ποπ 
ἰητογροβιία ΒασοΙΐ ρεγβοπδ, σᾷδε ἄν 

ἔτι μεῖζον ἐξήμαρτες, ἢ ̓ γὼ ᾿δουλόμην" 

τοείϑῃ---Ἶ γ8. 6580, σοί γ᾽, ὦ κατάρατε, 
σιωσῷὼ ᾽γώ: 

1186. δρᾷς ὅτι ληρεῖς. ΑὈΞατάδ νυ σ᾽ 

᾿νε νϑυθὰ Ζ ΟΠ 1ὸ τὶ δα σα απ τ, 411 ποη- 
ἄπ 501 4} 1 5015 νΘΙΒῚ 0118. στρ ΘΟ ΓΘ 
να} Ἑπνιρί 65; Ιἀ6ὺ ἴποὸχ ἃὉ 80 με - 
σοπίδίι αὐἃ 1η οἷ βϑδοανθιῖ, ϑιηξ 

τὰ πα Ὶ ρ᾽ 415 δά Βασοιπη), δα ἤν π Τῖς 
οἰἴαπι γοβροπάθι : ἀλλ᾽ ὀλίγον γ᾽ ἐμοὶ μέ- 

λ. Ασοραϊτ οὐάά, ἀυοίονϊτι5, ϑυπηὲ 

ἰδία νϑέθα ἴῃ Β. ἢ. ἘΠῚ ρΡ1ΑΪ σοεϊμαῖ8. 
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ΟῚ δ ΄ “ Ν “ 5 ’ εἰ γὰρ πατρῷον τὸ χϑόνιον ἔχει γέρας - - - 

Δι. 
Αι. 

Δι. 

Αι. 

“ 3. “ἃ ἐγ Ν ἃ Ε “ 

εὐτῷ ᾧ  ἐἰϑνεἴτ, ὅσδος ἐπδισροῦ τυμισωρύνος. 

ἔδιῤημριες πίνεις οἶνον οὐκ ἀνθασμίαν. 

λέγ᾽ ἕτερον αὐτῷ" σὺ δ᾽ ἐπιτήρει τὸ ϑλάξος. 

ΣΩΓΗΡ ΓΡΝΟΥ͂ ΜΟΙ ΞΥΜΜΑΧΟΣ Τ᾿ ΑἹΙ- 
ΤΟΥΜΕΝΩ. 

ΗΙΚΩ ΓᾺΡ ΕΣ ΓΗΝ ΤΉΝΔΕ, ΚΑΙ ΚΛΑΤΕΡ.-. 
ΧΟΜΑΙ. 

Δι. πῶς δίς 

᾿ ΄"“΄ .- ἤ 

δὶς ταυτὸν ἡμιῖν εἶπεν ὁ σοφὸς Αἰσχύλος. 

; ν εοωὦ Ἢ ΕΝ ΠΝ ’ ᾽ 
σκόπει τὸ βὴμ. " ἔγω δέ σοι Φῴρασω. 

ἩΪΚΩ ΓᾺΡ ΕΣ ΤΗΝ. φησὶ, ΚΑΙ ΚΆΑΤΕΡ.- 
ΧΌΜΑΙ. 

Ἡ ΚῺΩ ὃὲ ταυτόν ἐστι τῷ ΚΔΤΕΡΧΟΜΑΙ. 
Ἁ Α 9 Φ [)4 37 [4 

νὴ τὸν ΔΙ,᾿ ὥσπερ εἴ τις εἴποι γείτονι, 
ΧΡΗ͂ΣΟΝ ΣῪ ΜΑΚΤΡΑΝ, ΕΤ1 ΔῈ ΒΟΥΔΕΙ, 

ΚΑΡΔΟΠΟΝ. 
Ἂϊ 

Ϊ 

1150. Ἑτοίϊαηπς ἴῃ Ἐχροβιίοπο νο- 

απ ΠΙΡροονα 8 : 

δῆς καὶ ἡδύς. 

οἶνος ἀνϑιοσμίας, ὁ εὐώ- 

ὡς ᾿Αριστοφάνης ἐν Βατρά- 

χοις καὶ ἐν Θεσμοφοριχζούσωις, Ῥοβίονϊο- 
τ65 ΤΠ ΒΟ ον αΖιιδα 116 11 1018 τ πη 

1ῃ θυ] 5, ατι8 Θχϑίδηϊ, πηι θη ἩΠΠπὰ 

ΠΟ ἢ τΘΡΘΥ ΠΥ. 

᾿11δδ., τυῶς δίς; ος θαποίη . ἢ. 

Βάσοθο, εἴ να]οὸ, {ὉΠ αὐ πι: ἴπ ἀπ θι5 

4}1|5. Φὐκο ν ]ος 

1157. ἥκω δὲ---ῬοΥροναιη νῈ]0Ὸ ἥκϑιν, 
τη ΠῚ Γδβίο ΘΙ 6. [ἢ πιθο, θοηὰ 5γηϊαχ!, 

561 θοΒϑιι πα 0. Ἰη6ῖγῸ, ΒΟ. Ἰρί πὶ Θβί : 

ἥκειν δὲ σαυτόν ἐστι σῷ κατέρχεσθαι. 

Παιά ἱπηρου 6. χπάϊοαντς Πἰθταντ 5. τ1- 

ἐσπηλα 6 νου πὶ Θ᾽ υβάθιῃ πο] 6556 46- 

Ποτα : 864 ρα βο ") νουρὰ τορϑίθη- 
ἐαὰ οἵταπί. [1 Ο΄ ΠΟ ν ΘΥΒ115 ΟἹ Ἶ55118 ΘΒ. 

οι ριγατη ΠΠ1}1}15 οἱ 566. νθ 8115. 61|- 

ὅἁατ. 510. ομθη αν να. ΠΟ ἰπΒρΘοο 

(ΟΠΠ1 Ἰοθὸ ἄπσθτὰ ρυοίη} Καὶ πδίθγιις, βοά 

«πο ἴῃ 0 ΡΥ ΘΙ ρΠΠ1). οὐαὶ Οπλ 168. 

Φ .“ ““ 4 3 “ ’ 

οὐ δῆτα τοῦτο γ᾽, ὦ κατεστωμυλμένε" 1160 

Ὦπιν 5 ποΐαβ βοτῖδο ἴον ἐουξι πᾶ γὸ- 

φοΥἤΟΥ δοπδ Ὁροιδ “πὰ ρτθβ 11} Γοῖα 
"ΠῚ (ο}]}η5 δὰ Τἤδϑηι. 456. οἱ πθο}]- 

ΒΘ Π 185 ΟἸ}}115 11 τα Καὶ πβίθγαμη οοΐ, οέ 

νΘΥΒΒ. ἢ 1|}}15 (αν }25 556. 6 61} οἰΐδηι 

Θθ ἤδη, Πα ΤΠ 4116 8160, ΘΧΡοε 

ΘΙ 5 ἃ ΘῸ ΠῚ ἢ ἢ] ΘΟΠ ΒΘ ἢ 16 ηἴθη 511 

᾿αδιέασηθ. 816 Δα τθιη δ ρα δαιπη 1 ΧΙ. 
σἂ. 44, ΟΟΝ161 νΘΥβῸ5 ἰθριητατ : 

δὶς ταυτὸν ἡμῖν εἶπεν ὃ σοφὸς Αἰσχόλος, 

ἥκω γὰρ εἰς γῆν φησὶ καὶ κατέρχομοαι. 

ἥκω δὲ σαυτόν ἔστι πῷ κατέρχομαι" 

νὴ σὸν Δί᾽, ὥσσερ εἰ τις εἴποι γείπονι, 

χρῆσον σὺ μάκηραν, εἰ δὲ βούχει κάρδοπον. 
Οὐοηιῖσο ΠΟῊ ἔθοῖββϑῦ “π} πτίατ [ζ πιβΊ 6.115, 
51] α1ὦ 510} 1η ἰδ θοπῷ ᾿θοϊΐομ 5. δὰβ 
1}}1 σϑϑι {558 :, 

1158, ὥσπερ εἰ--- αἱοο γε βοτὰ ηΐ - 
ἸΠ)Π10 11 ΠΊΘΙῚ ὉΓ, ΘΝ Πα": ὥσσερ γ᾽ 

εἰ τίς γ᾽ εἴποι. ΤαιΝ, ἃ ροδία δὶ ἀπ τῃ 
ΔΉΛΗ αἰ τουασπι, 
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" 9. 5 " κὰν 
ἄνηρωπε, ταὔτ᾽ ἔστ᾽, ἀλλ᾽ ἄριστ᾽ ἐπῶν ἔχον. 
πὼς δή; δίδαξον γάο με καϑϑ᾽ ὅ τι δὴ λέγεις. 
ἐλὼ εῖν μὲν ἐς γῆν ἔσ)᾽, ὅτῳ μετῇ ττάτρας" 

χωρὶς γὰρ ἄλλης ξυμφορᾶς ἐλήλυϑε. 

φεύγων δ᾽ ἀνὴρ ἥκει τε καὶ κατέρχεται. 

εὖ, νὴ τὸν ᾿Απόλλω. τί σὺ λέγεις, Εὐριπίδη ; 

οὐ φημὶ τὸν ᾽Ορέστην κατελ εἴν οἴκαδε" 

λόάϑρα γὰρ ἥλσεν, οὐ τοι) ὧν τοὺς κυρίους. 

Εὺυ. 

Ἄι. 

“" Ἁ »ο᾿ 

εὖ, νὴ τὸν Ἑρμῆν" ὅ τι λέγεις δ᾽ οὐ μανὸ άνω. 
πτέραινε τοίνυν ἕτερον. 

ἴϑι πέραινε σὺ, 1170 
ἽΑ5 ΜΖ δὴ ᾽ 
Αἰσχύλ', ἀνύσας" σὺ δ᾽ ἐς τὸ κακὸν ἀπόβδλεπε. 

ΤΥΔΊΒΟΥ Δ᾽ ΕΠ’ ΟΧΘῷ ΤΑΔΕ ΓῈ ΚΗΡΥΣ- 

Σ () ΠΑΤΡῚ 
ΚΛΥΕΙ͂Ν, ΑΚΟΥ͂ΣΑΙ. ᾿ 

τοῦ ἕτερον αὖϑις λέγει; 

ΚΛΥΕΙ͂Ν, ΑΚΚΟΥ͂ΣΑΙ, ταυτὸν ὃν σαφέστατα. 
τεϑνηκόσιν γὰρ ἔλεγεν, ὦ μόχϑηρε σὺ, 
οἷς οὐδὲ τρὶς λέγοντες ἐξικνούμεξγα. 

1161. Ψυϊσο 58ἷ6 Ἰοοιίαν ῃἴ6 σο 8 Ὲ8 
ἰοῖο ρβἀ6 ἀοίδοξις : 

ἄνθρωπε, ταύτη "ς᾽, ἀλλ᾽ ἑτέρως ἔχον. 

Μ Ιτογοι ᾿ϑοϊϊοηθπι Κα πδέοτο βιρρεαϊία- 
γοναί Ν᾽ αἵ, οοά, δο]]αίίο : 

ἄνθρωπε, ταῦτα ᾿ς᾽, ἀλλ᾽ ἄρις᾽ ἔπων 
ἔχει. 

ΑἹ νογὸ ορίϊπιᾶ εβἱ οἵ βίποοτα, ατιὰπὶ ἀἄ6- 

ΑΙ 6 πηεῖβ : 
ἄνθρωσε, ταῦτ᾽ ἔς᾽, ἀλλ᾽ ἄρις" ἰἱπῶν ἔ- 

χον. 

Ττος Βα θῃΐ ἔχον : 50115 Β, ἔχει. ὙΓοβ 
3) ν »““σς 8 ταῦτ᾽ θη: 5015 (᾽, σαῦτ᾽ οὑπὶ ο΄ ο588 

οὕτως. ἔπι ὶρ] 415 οὐἸ πη! παίϊοηὶ ἥκω σαυ- 

σόν ἰστι τῷ κατέργχομαι, οἱ δὶς ταυτὸν ἡμῖν 

εἶσεν, τοεροπάοι ΖΕβομγ ας: οὐ δῆσα σϑτο 
Ν 3 ΦΌᾺ Ε »» 2} ᾽ φαν Ὁ ρν 

Το δαυτο ἐφὶιν, αν ον αρισι ξχον Ζων ἐἑ“ ὼν- 

----ἰσιν ἔχον να]οί ἔχει, Θ᾽ δρ' ἢ 6. 1 8] ΤῸ ΓῸ 
Ὑη θη θτο ραν οὶρίο ἔχον ροῖῖο, ἃν ἔφην 
ΡΥοτῖβ πη θ μι ὈΓῚ ροπάρφηίθ. θὲϊς Ρ]. 571. 

Ν 3.2 3 “Ὁ 3 "ΔΝ " 

τὸ δ᾽ ἔστιν οὐ τοιοῦτον, ἀλ.λ᾽ ἑτέρως ἔχ ον... 

ἸηΪπ|15 θ6Π6 10] Ἰορ'δγοῖαν ἔχ. δοιιρία 
7 πᾶς ποία ΔῃηΠηδάνγοτίο δα ῃάθιη ρ]8Π6 
πᾶ 4641 ἸΘΟΙ] ΟΠ Θ. 6888 ἴῃ ΘΠ ΟΠ 6 

Βονυπατάὶ Ψπηΐω, ἀπά ϑηοίαία {μα ἴπ 

ἘΧοοτγρίβ δοα . 6τὶ. [ἢ τηϊπουῖι5 Βαία- 
ΥἹΒ ᾿ηθρο ιν 58] (6 1 ΒΘ ΠΆΓΠΠΙ5 ΘΡΊ ΓΙ: 

ἄνθρωπε, ταύτῃ γ᾽ ἐστὶν») ἀλλ᾽ ἑτέρως ἔ- 

χον. 

Θρὰ δος Ἰδϑοίο 8 ᾿π το ροϊδίουθ σομοῖ ἢ -᾿ 
ῃδία [υ 

Βουίρίας ἰπ οοἄ, Πΐς γϑΥβι5, αἱ θιμῃ 
ΘΧἝΙΡοΕ ἐοχίμβ Ποβίρθυ. 

1173. «οὔθ᾽ ἕτερον. δῖα απο οοἀά. 
βοὐ, πὶ ορίμον, πιθηἄοβθ δου θθηάππηι 
«αὖϑ' ἕσερον---ἰά 6ϑί, ἕσερον σὸ αὐτὸ αὖϑις 

λέγει, αἰἰοα ἴῃ νϑυβίοη δ ΘᾺ ρΓΕ581]. 

1ι75. τεθνηκόσιν. ῬοΙροταπὶ ν]θῸ ν 
ἤπαϊθ ΟΠ] 5511, ΟἿ ΠῚ ΨΘΥΒΘΊ15 [806 : οἴη 6 η- 

ἀαία ἴῃ τηθιι γα ἶ5. οϑὲ βουϊρίυνα, οἱ ἷπ 
Ο. αυοά 4αππὶ ουβοῖνο, ν 6} 6οΥ π6 5{{|{8 
ἀΠΠ ρθη 5 ν᾽ ἀεδγ. 
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. “ "5 ’ . Ἷ 
σὺ δὲ πῶς εποιξιῷ τοὺς τορολογους: 

ἐγὼ φράσω" 
4 ΔΑ “᾿ Ἁ “Ἃ ἈΚ 

κἂν που δὶς εἴπω ταυτὸν, ἢ τρίτην ἴδης 
9 ἴω 4 “ ’ ἐνοῦσαν ἔξω τοῦ λόγου, κατάπτυσον. 
3 δι δ δ χα Υ͂ ἘἩΜ 3. 9 5.» ’ 
ἴσι δὴ, λέγ᾽" οὐ γάρ μου ᾿ςιν. ἀλλ᾽ ἀκους ἔα 1180 

φ᾿ ᾿οω 4 ἴω" 3 4 ρ»᾿ φ᾿ 

τῶν σῶν προλόγων τῆς ὀρθότητος τῶν ἐπών, 

ΔΑΝΗΡ--- 
ΗΝ ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ ΤΟΙΡΩ͂ΤΟΝ ΕΥ̓ΑΔΙΜΩ͂Ν 

μὰ τὸν Δί᾽, οὐ δῆτ᾽ ἀλλὰ κακοδαίμων φύσει, 
“, 2 

ὅντινά γε, τορὶν φῦναι μὲν, ὠ᾽ πόλλων ἔφη 
-“ ’ Ἁ ’ 

ἀποκτενεῖν τὸν πατέρα, πρὶν καὶ γεγονέναι. 

τῶς οὗτος ΗΝ ΤΟΙΙΡΩ͂ΤΟΝ ΕΥ̓ΔΙΑΜΩΝ 

ΑΝΗΡ.: 

Ευ. 

ΤΩΝ. 

ΕἸΤ᾽ ΡΕΓΕΝΕΤ᾽ ΑΥ̓ΘΙ͂Σ ΑΘΛΙΩΤΑΤῸΣ ΒΡΟ- 

μὰ τὸν Δί᾽ οὐ δῆτ᾽, οὐμενοῦν ἐπαύσατο. 
»ο 2 Ἁ ξ΄“, Α 4 

πῶς γάρ; ὅτε δὴ ττρῶτον μὲν αὐτὸν γενόμενον, 

χειμῶνος ὄντος, ἐξέψγεσαν ἐν ὀστράκῳ, 

1178. ςοιδήν. 

σαν ἔξω τοῦ τυρέποντος, -““αρὰ σὸ πρέπον. 

1180. οὐ γάρ μου ᾿ςίν, ΘΘΏΒιΠ 5ἷς 
ΒΌΡΡΙ]οΓ ρ᾽οββα γνῶναι τσρὸ τοῦ ἀκοῦσαι, 

ααοά ρᾶ}10 ἸοπρῚτ5 ἀγαθβϑιῖηπὶ νυ] ἀοίατγ. 
Θυϊάμ! " οὐ γάρ μου ᾿ςεὶ λέγειν. Ἐδιῃ 

ἰταπβορὶς Βουρίθιιβ, ἢ σοῦ τη νοι- 

5Ι0Π6 ΟΠ 6 πάο, 4πα τγαϊίοηθ Π1}1] ρτο- 
δοΐο ἐπέ! 5 σ 6] ΓΔ οἾ}Π1π|5 δῇ. 

λέγ᾽" οὐ γάρ μου ᾿ςίν' ἀλλ᾽ ἀκουςέα, 
Ῥουρθγϑιῃ ἴπ οοα. ἀκουφέον, 6 οἸΘοΐο 6]6- 

δΆΠΙΙ Αἰοίδιπο. ϑ0 ο βοατ5 δϑὺ Πἰα 
Ἰοσι5, ἴὰ 0 μ᾽ Θπτμ δ 56 η5ηπὶ 8] 1414 

ἀοῆοῖ!. ϑα] οσγαμ ἐγ η 5] αἱ: ΒΟΥΘ 6 Υ115. 
Ἐρο αποα ᾿πᾶχίηνα ργΟθ 8116. νἱάοθαῦαν 

π ΨΘΙΒΙΟΠ6 χρυ θεβί. 

ΕΙ]. σωρείων λέξεων ἐνοῦ- 

Θοα δἰ ον βεηΐθη- 
{1 πῈ 5 ρ 0] 6. οἱ οέθα οοά οἱ: οὐ γὰρ μοὺ- 

στὶ τσρὶν ἀκοῦσαι γνῶναι. ΝΝονι οπῖητ ηιὶ]υὶ 

7.15 οϑὲ )ιιαΐσαγο ρΥἷιι8 φιιαπι ατιαἀϊογῖμπι. μοοὖ- 
σαὶ ἀσοορίο μγῸ μοι ἐσέ, 

1182, εὐδαίμων, δὶς ορίϊμπ6 Υαί, οοἡ. 
ἡμ06, αθ84.}6 60 εἴα τι ἡθρομὶ ροίοταϊ ΟΧ 

1190 

ΖΕ ΒΟΥ" τ ΡΟ 50 
8664 κακοδαίρεων, 

: Νοη Πογοῖο εὐδαίμων, 
Ηος 1ΠΠπ4 5101 ορροῃΐ 

Παρτίαϊ ς Ἰοοὶ συαίαπι ΘΟΥΓΙΡΙ, αἱ 6 

σἸοβδα μου ρο]αν να] αίατη εὐτυχής. 
Τάδαι Επιὶρί ἀθὶ ρυο]ορῚ νοσᾶθα! πὶ ν6- 

ΡΘΕ οἰ ΒΔΟΟΠιΒ5 ν. 1195. αὖ] εὐσυ- 

χὺς νιοίγατη ἃ ΔΙ] 6 Γ6 ΠΟ ρΙΆν Δ θα ΠΥ, 

1184. ὅντινά γε, τορὶν φῦναι μὲν, ὦ πόλ- 
λων ἔφη. 516 6 τπϑηῖδν. Θ 14], ἴα α θι5 

{ππγηθη 6 Π4ο086 ᾿Απόλλων, νΘΥβι1, ΟὉ 81- 

{6 }} ἀθίθοίππν, οἰαιπα]οαπίο. Ἑδάθπι 

Ρίδιθ δβί βουϊρίυνα ἴῃ Ο., ἴ)πο 8|Π], υἱὲ 
ψαΐ Ὁ. ΡΘΥΨΟΙ Θ᾽ 5511}8 : 

ὄνσινά γε, τορὶν ἢ φῦναι, ᾿Απόλλων 
ἔφη. 

ὡ᾽ πόλλων 681 ἴπ αἱ. δορά. ου}5 5ου!ρία- 
γα δ] δυ μάθη ΟΠ 18 θη! θα ν6- 

ταὶ ΠΟ παν ι5. δὰ Ἐπνὶρ. ῬΊη, ῥ. 
99. 

ΡΙαηΘ οαθη οοά. κοτὶρίατα, αι! 6 
ἸΏ 6} δ 1, ΘΗ ΔΤ Π}115. 



94 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

φ ΤᾺ ᾽ ἊΝ ἣν" “ 4 ἌΝΩ 
να μἢ κτραφειῖς γένοιτο του ττατρὸς ᾧονευς 

εἶ ὡς Πόλυδον ἤῤῥησεν οἰδῶν τω τόδε" 
μή ἀν ΟΣ 9 “Ὁ ’ὔ 
επειτα γραῦν ἔγημεν, αὐτὸς ὧν νέος, 

“ Χ ΄ 

καὶ τορὸὺς γὙξ 
Ἷ, Χ ε “, “4 

τοῦτοίῖς, τὴν εαυτου βῇῆτερα. 

- ΄ , 
εἶτ᾽ ἐξετύφλωσεν αὑτόν. 

3 ἤ “ἋΟ “ ες εὐδαίμων ἂν ἦν, 
Ἰ καστρατηγησέν γε υ,ετ᾽ Ἔ (δοι εἰ καστρατηγησέν γε μετ᾽ ᾿Ερασινίδου. 

Δα ς ἈΝ Ἁ ἤ ΄“ο "»““ 

ληρεις᾽ ἐγὼ ὁἐε τοὺς προλόγους καλως ποῖω. 
᾿ν Ν Ἀν! κι Ἂς “79 » 9 5) ’ 7 

κοὶ μὴν, μιὰ τὸν ΔΙ᾽, οὐ κατ᾽ ἔπος γέ σου κνίσω 

εᾺΝ ’ 

ενὸς μιῦνου. 

καὶ δὴ χρὴ λέγειν. 

Αι. 

τὸ ῥῆμ᾽ ἕκαστον, ἀλλὰ σὺν τοῖσιν ὃ εοῖς 

ἀπὸ ληκυδίου σοι τοὺς ττρολόγους διαφ'γερῶ. 1900 

Ευ. ἀπὸ ληκυϑίου σὺ τοὺς ἐμούς; 

Αι. 
"»" Α ο φ »»" ͵ , Ὁ δν 

- ποιεῖς γὰρ οὕτως, ὡστ᾽ ἐναρμόττειν ἅπαν, 

καὶ κωδάριον, καὶ ληκύσιον, καὶ ϑυλάκιον, 
᾿ [Ω 3 ᾿ ζ΄. , ᾽ 5 ι 

ἐν τοῖς ἰαμθείοισι. δείξω δ᾽ αὐτίκα. 
ΝΙΝ . αν ἢ, .7,.. 

Ευ. ἰδοὺ, σὺ δείξεις: 
’ Αι. φημί. 

ΔῊΝ 

Εὑυ. 

ΞΥ͂Ν 
ΠΛΑΤΗ 

ΑἸΙΤΎΠΤΟΣ, ὩΣ Ὁ ΠΛΕΙ͂ΣΤΟΣ ΕΣΊΑΡΤΑΙ 

ΛΟΓῸΣ, 
ΠΑΙ͂ΣΙ ἐπα δ πόνο γὴν μόνα ΝΑΥΤΙΛΩ 

ΑΡΓῸΣ ΚΑΤΑΣΧΩΝ. 

1192. ἤῤῥησεν. 6]. μετὰ φϑορᾶς ἤλϑεν. 
Ἐπ: αὖ ἔῤῥω, ο} 18 γΘ δὶ ν]β οἵ βρη ῆςα- 

Εἴ0 ἴῃ ΟἽ] 5518 ΠΟΥ ΟὮ 58115. ΧΡ] σαί, 
Ευΐζαναπι Αἰεϊοἱ ἃ Τογπια σοπίναοία ἀθν]- 

νϑηΐ: ἐῤῥήσω, υἱ τυσσήσω. 146 ἀά [γ8. 
459. ἴυ οδάθην [αἶα ν, 1240, οὐκ ἐῤῥή- 
σετ᾽, ὦ μαςιγίαι: ΔΌ πος ἑαΐατο ἀοτὶ- 
σα ἢ 11 σορηδἃ ΓΘ ρΟΥὰ α ἀοΓγιδίῃ5 Πα, 

οἱ ργφίθυϊίιη, Τ μθϑη), 1075. ὀχληρά γ᾽ 
εἰσήῤῥηκας. 

1195, εὐδαίμιων ἄν ἦν, εἰ--- ῬΕΓΡΟΓΘΠ, 

τα! ορῸ αἱ 5οΐοθοο εὐδαίμων ἄρ᾽ ἦν---Νοκίτα 

Ἰοοῖϊο ρουβρίοιο βονὶ ρέα. οβὲ ἴῃ Β. Ὑ1άς 
ποῖ, 84 ἔγϑ, 149. οὐ βηρτὰ 866. 

1197. καλῶς ποιῶ, δ ΡΘΥΒΟΥΙρτην ἴῃ 
(. καλοὺς ρῥῖο νᾶτῖα ᾿θοίίοηθ, 

1200. ἀσὸ ληκυϑίου σοι ποὺς ----516 616- 
σαηΐου πηοπῦν. [πόδ ἠθργανδία δδὲ γα] ς 

ϑαία Ἰϑοίϊο, 4π8 πὶ γοριφϑθηίεηϊ (, ἢ, 
ἀπὸ ληκυϑίου σου. Νίε]Ιοτ πὶ ὀχ θεὲ Β. 
566] Ποβίγβ ΠΟ ρον θη 8 Π| : 

κυϑίου τοὺς σοὺς τσρολόγους διαφϑερῶ. 

1206. Τηϊ πὴ Ατοβε]α] Ἐπ ρ 5. 

ἀσὴὺ λη- 



Αι. 

τυ. 

Δι. 

᾿υ. 

Αι. 

Αἱ. 

ΒΑΤΡΑΧΟΙ. 

ληκύϑιον ἀπώλεδεν. 

τουτὶ τί ἣν τὸ ληκύϑιον ; οὐ κλαύσεται ; 

λέγ᾽ ἕτερον οὐτῷᾧῷ πρύλογον, ἵνα, καὶ γνῶ πάλιν. 7010 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ, ΟΣ ΘΥΡΣΟΙΣΙ ΚΑΙ ΝΕΒΡΩ͂Ν 
ΔΟΡΑΙ͂Σ 

ΚΑΘΑΠΤΟῸΣ ΒΝ ΠΕΥΚΗ͂ΣΙ ΠΑΡΝΑ͂ΣΟΝ 
ΚΑΤᾺ 

ΠΗΔᾺ ΧΟΡΕΥΩΝ. 

ληκύνιον ἀπώλεσεν. 

οἴμοι τοεπιλήγμεν αὖϑις ὑπὸ τῆς ληκύϑου. 

ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔσται τορᾶγμια" πρὸς γὰρ τουτονὶ 

τὸν πτρόλογον οὐχ ἕξει τοροσάψαι λήκυϑον. 

ΟΥ̓Κ ἘΣΤΙΝ ΟΣΤΙΣ ΠΑΝΤ᾽ ΑΝΗΡ ΕΥ̓ΔΑΙ- 
ς ΜΟΝΕΙΙ: 

Ἢ ΤᾺΡ ΠΕΦΥΚΩΣ ΒΣΘΛΟΣ, ΟΥ̓Κ ἘΧΕΙῚ 
ΒΙΟΝ, 

Η ΔΥ͂Σ ΠΈΝΗΣ ΩΝ. 
’ 

ληκύϑιον ἀπώλεσεν. 

Εὐριπίδη--- 
, 5. 

τι ἐστιν: 

ὑφέσϑαι μοι δοκεῖς. 1260 
τὸ  ληκύϑιον γὰρ τοῦτο τυνευσεῖται πολύ. 

ἬΕὺ. 

1209, Τὰς νϑιϑπα Εν! ρΙἀϊ, 58- 

αποπΐοπὶ Βάρομῦ {ἰπαηὲ γος οοάά. 

5011 οὐ, εὐ Ο. γυχία ᾿ργ6 5805 αἰ Γηι- 
418 Βάροθο δά βονιθα ηΐ. 

1911. Ταϊτ απὸ ΠΥ ρβίρ. "65 Ἐανὶ ρ ἀϊδ : 
τευ 1Π νούϑιι5. οἰ αφαίΐαιη ργοίοι ϑοΠο- 

᾿]αϑ165, ᾿τὐαρϑένοις ξὺν Δελφίσι. Οδπιῖ- 

πδ τη ἰΟΥἸ 56 ἐν 1 τ Θὰ Ὁ γ. πεύκησι, 

ἀθ αυὰ νἱίς γαϊοϊτοπανίο αὐ Πυτρ, 

Ῥπαη. Ρ. 25. οἵ πο ῖβ αὐ ΜΙ ἀταμι 482, 
ποίαία. ἼἋ0. Τγβ. 580. νυ]ρὸ οἰΐαμι 16- 
Ρἶταν δούλῃσιν ὠστιζομένῃ. Παρναδὸν 

Θοῦ τα ἵν, σοιά. εἴ Βιιργὰ 1097, 

οὐδ᾽ ἄν, μὰ τὴν Δήμητρα, ᾧροντίσαιμιί γε" 

1917. Ταϊττατη ΘΠ ποθ Ἐατίρτ]ς. 
Τοντ νϑιβπ5. ποθι. Παρ εὶ “ΒΟ Πο]Ἰςίας 
τυλουσίαν ἀροῖ τυλάκα. 

1221. Φοῦτο πνευσεῖται. Ἱπβογίδτη 

νυ] ο οΡα σα] απ γε οἵα ἐἐἐμ} ἔτ δα ΚορῚΪ, 
τὐνευσεῖτωι ἴοΥΠΙἃ θὲ ονῖςα Αἰϊοὶς 
Ροδιϊβ ἴθ. {πιὰ} 15. τ᾿ 6115 [θη δι αία. 
ΜΊάθ ἀποὺ ποίαν! ἂὦ Ἐπνρ., ΠΙρρο!, 

1104. ῬΙ. 496. Μεπαπάθι. ἀριιὰ Βιο- 

υώαπιΡ. 59. ΕἸοΥ". σοι! : 

εἰ σοὺς ἀδικηϑέντας, τσάτερ, φευξούμε- 
34. 



ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 
Ἃ Ε] “ -ῳΦφ ἢ ΑΚ ’ὔ νυνὶ γὰρ αὐτοῦ τοῦτό. γ᾽ ἐκκεκόψεται. 

ΠΩΝ 
ΑΓΗΝΟΡΟΣ ΠΑΙ͂Σ. 

Αι. 

ἴψι δὴ λέγ᾽ ἕτερον, κἀπέχου τῆς ληκύσου. 

ΣΙΔΏΝΙΟΝ ΠΟΊ ΑΣΤΥ ΚΑΔΜΟΣ ΕΚΛΙ- 

ληκύϑιον ἀπώλεσεν. 

ὦ δαιμόνι᾽ ἀνδρὼν, ἀποπρίω τὴν λήκυϑον, 
Ψ Ἃ ψ' Ἁ το ε .“ 
ἵνα μὴ διακναίση τοὺς τορολόγους ἡμιῶν. 

εἰ Ἃ ’ Ὁ 

ἐγὼ πρίωμαι τῷδ᾽ ; 
ἊἜ ἥ Φ.9 [4 

ἐὰν πεί) ἢ γ᾽ ἐμοί. 
οὐ δῆτ᾽, ἐπεὶ πτολλοὺς ττρολόγους ἕξω λέγειν, 1980 

383 Ἀω 3 

φω 

ΜΝ ’ 
τὸ Τὶ; 

ἵν᾽ οὗτος οὖχ ἕξει τοροσάψαι λήκυϑον. 
Ὁ 
ΜΟΛΩΝ 

ΠΕΛΟῸΟΨ 

ΘΟΑΙΣΙΝ {ΠΠΟΙ͂Σ. 

ληκύϑιον ἀπώλεσεν. 
ὁρᾷς, τοροσῆψεν αὖϑις αὖ τὴν λήκυϑον. 

Αι. 

ἘΡΑΤ ἢ 

ΤΑΝΤΑΛΕΙΟΣ ΕἸΣ ΠΙ͂ΣΑΝ 

Εν 75». Ὁ Ν ἌΡΗΙ ΠΣ ’ " ὶ ἀλλ᾽, ὦ ᾽γὰνδ᾽, ἔτι καὶ νῦν ἀπόδου πάσῃ τέχνη 
’ Ἁ 5 ΄“-“ » “4 9 Ψ» 

λήψει γὰρ ὀδολοῦ πάνυ καλήν τε κἀγαϑήν. 
ΕἘυ. 

ΝΟΤΟῈ Α "» "" 5, 5) . 5. Εν ΄ 
μα τον Δί ουπὼ γ΄ ετι γὰρ εἰσι μοι συχϑνοι- 

.ΟΙΝΕΥ͂Σ ΠΟΤ᾽ ΕΚ ΤῊΣ. 
Αι. 

1224, Ἡπιηο νϑιβᾶῃ)Β ΒδΟΟΪΟ τϑοίθ 
ἀὐϊ θα ἵν. οοἀά, ΜαπΙοβίο [ἢ 1π| ρΓ68- 

515 ΘΓΙΌΓΘ Ζβοθγ]0 δά βονῖρίῃβ οβί. 
1925. Τηϊ πὴ οβὲ αν" ρ 1418 ῬΉΓΥΧΙ, 

ΘΌΡΡΙΓΘββϑιῖν Δ΄ του 15. νΘΓΒ 5 ρατίοιη Πἃ- 
Ῥεῖ ϑεμο  δβίοβ, ἵκεσ᾽ ἐς Θήξης τσέδον. 

1227. ἀποπρίω τὴν λήκυϑον. οο Βδο- 
οἷνα5 ἘΘτγΙρΙΑ] ἀἸοῖῖ, Βυδά6ῃ5 δἱ αὐ ρ6511- 
ξονγαὰ ΠΠ ἢ Ἰοουτ πη δμμδί : ΠΙΟΧ ν. 

1255. ὔβοιν]ο βυιδά δῖ, αὐ δπὶ νοϑπάαϊ, 
Μη βίι5. ΒΘη5118 δϑῖ: οἵ δὶ ἔογίβ ἴῃ 
γε] 5] η]βοδιῖοπα Ποβιίαθαίὶ Βουρ]ε- 

Γι8, αυϊά πὶ δίορμαμ! ΤΙ βδυχιπι οοη- 
80} θαῖ ὃ ποὴ Ἰπορίβ ὑογίϊββεί: Ἱγεπᾶς 

ληκύϑιον ἀπώλεσεν. 

Τ,δοψιϊιιπι.----Οιἱὰ ἐἰα ὃ Θροηα ἰμιυὶς υϑπ- 

ἀαηι 

1282. Τηϊί πὶ θβί Τρ} ρθε ἴῃ Τι- 
γἶβ. εἰς Πήίσαν. δῖ. θ6ηε Α. Ὁ. Εαάϊ]5- 
81π|8 πιθη 48 γα]ρῸ Πίσσαν. 

1235. ἀπόδου, υεπιάθ. δῖος ρϑυβρίσι ἴῃ 
ΠΏ ΘΠ} Γ΄, αὖ ρου 16 διηοπάανι Τα ννΘ51115. 
Ψαυ!ραία ᾿θοῖϊο ἀπόδος ἃ] 6 πδηὶ Π} 115 Ἰοοὶ 

5 ἢ Προ π οι Πα οί, γεάάο, τεϑίϊίιιο. 
1256. καλήν τε κἀγαϑήν. 06 6Χ ὑ8ὰ 

Ἰοᾳαθηάϊ, οἱ ἔονπμ α]8 απ ΠΪ}}}} ἐγ} 6115. 

ΓΘΡΟΠΘΙΘ 4υἶν}5 Ροξιυ πβθί. 816 1 ἵν. 
οοὐά. Ψυ]ρὸ καλήν γε κἀγαϑήν. 

1238, Εξι εχ ριο!ορὸ Με]θαρ τ, 611- 
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Ευ. ἔασον εἰπεῖν ττῶρ, ὅλον με τὸν στίχον. 
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[1240 

ΟΙΝΕΥΣ ΠΟΤ᾽ ΕΚ ΓΗ͂Σ ΠΟΛΥΜΏΤΡΟΝ ΔΑ- 
ΒΩΝ ΣΤΑΧΥΎΝ, 

ΘΥΩΝ ΑΠΑΡΧΑΣ. 

Αι. 

Δι. 

Ευ. ἔα ᾿ὑτὸν, ὦ 

ληκύθιον ἀπώλεσεν. 

μεταξὺ ϑύων; καὶ τ᾿ αὖϑ᾽ ὑφείλετο: 
᾽τᾶν" πρὸς τοδὶ γὰρ εἰπάτω. 

ΖΕΥ͂Σ, ὯΣ ΛΕΛΕΚΤΑΙ ΤῊΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 
γΠΟ-:-: 

Δι. ἀπολεῖ σ᾽" 

ΣΕΝ. 
ἐρεῖ γὰρ ΛΉΚΥΘΙΟΝ ΑΠΩΛΕ- 

Ἁ 4 ΝΥ -“ῳ{.395.5» ἃ φ ’ ἐς 
τὸ ληκύσιον γὰρ τοῦτ᾽ ἐπὶ τοῖς ττρολόγοισι σου, 

Υ φο φ --» 

ὥσπερ τὰ σῦκ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ὀφ) αλμοῖς, ἔφυ. 
.-ῳ ὦ “᾿ 4 

ἀλλ᾽ ἐς τὰ μέλη, τορὸς τῶν ἢ εῶν, αὐτοῦ τράπου. 

ΜΝ. Χ τ ΠΝ ἸΒΡΕΣ 
μελοποιὸν ὄντα. καὶ σσοιουντὰ ταῦτ ει. 

Χο. 

᾿ Α Ἁ 35} ἙΝ ς δι κΑ 9 δ ΓΦ Α 
201! μην εχώ Ύ 9 ως αὐὑτον απ οδειξὼ 2 οιδέον 

1950 

τίποτε πρᾶγμα γενήσεται ; 
ἐ ΤΑΣ ΄ Ν 3 3. 57 φροντίζειν γὰρ ἔγωγ᾽ ἔχω, 

7.5 πος δταΐ δχογάϊιμ : 
Καλυδὼν μὲν ἥδε γαῖα, Ἱτελοσπίας χϑονὸς 
ἐν ἄντιπόρϑροις, σσεδι ἔχουσ᾽ εὐδαίμονα. 

Οἰνεὺς δ᾽ ἀνάσσει τῆσδε γῆς Αἰτωλίας, 

ΠΠορϑώονος ταῖς ὃς τσοτ᾽ ᾿Αλϑαίαν γα- 

βέει, 

Λήδης ὅμαιμον, Θεφίου δὲ τσαρϑένον. 

οὗτός τσοτ᾽, ἐκ γῆς τυολύμετρον λαβὼν 

σάχυν, 
ϑύων ἀπαρχὰς, οὖκ ἔϑυσεν ἐν μέρει 

᾿Αρτέμιδι--- ; 

1245. ἕα ᾿ὑτὸν, ὦ ’τάν. 8516 ρεοιβρὶ- 
ο.16 βογίρίιπ ἴῃ Β. ἢ. Ῥουρθνύδηι να]ρὸὺ 

ξ᾽ αὐτὸν, ἰλπαυδηι 51 ἴῃ ἔα εἰϊ4ϊ ροββοῖ 
ἩΠ1]η18, 4118 Ἰοπρ οδῖ, ὙΙάθ δα 1,γ8. 
945. Μία]ο ἴῃ τηϑιι δι, βουρίαπι ἕα αὐτόν: 

Ρδ]5 ἴῃ Ο. ἕχσον αὐτόν. Ῥοδίε Ατίϊοὶ 
85ρ68 πῃ 1 η8π 501 πη ἕω σονται ηΐ, 
Νυν. 992, 

δεῦο᾽ ἴϑι, σοῦσον δ᾽ ἕα μαίνεσθαι. 
ΒΌΡΠοο1 65 (Ε4. Ὑγτ. 1451. 

ἀλλ᾽ ἕα με ναίειν ὄρεσιν ἔνϑα κλήζεται---- 

Απίϊο, 95, 
ἀλλ᾽ ξα με καὶ τὴν ἐξ ἐμοῦ δυσξουλίαν. 

ὕι ἴῃ 1Π1|5. νϑυβῖθιι5 ἀλλ᾽ ἕα ρ88 εδί 

Βροπάθῃ5, βῖο ἀλλ᾽ ἕω ᾿ὑτὸν 651 δΔῃ1086- 

ΘΒ 5. 4π| Ξϑηδνίαιι ἱπομοιΐ, 516 Βουρ- 

βογαῖ Ἰάθην Θορθοοϊοα 1π νοῖβα (ΒΑ ΤΡῚ 
ΟὐοΙοπ. νοχαιββίπιο 1255. θα! Π0Π15 

ΨΦο πη], Οα} 5. 5θηϑαμη 5018 ρεγσθριΐ 

Ταννοβίτιβ, νϑι πα 16. ̓ δοιοπ θη δά56- 
Γαΐ, 564 ριᾶνα βου θαηάϊ κταίϊοπθ ὁὉ- 
560} ΄8]1 : 

ἀλλ᾽ ἔα ᾿ὑπόν. εἰσὶ χ᾽ ἁτέροις γοναὶ κώ- 
καί. 

101 παρ οαπί, Δα θυ γα 16 ΒΘ ΟῚ ΠῚ ΠΕΡ 5 
585 Ὑὴν1 ΟἹΑν ββ᾽ πιΐ, 4 πὶ Θορίιῦ6}1 4 ἢ - 
ΒΘ 16 νο] θυ μΐ, αἰτον ἀλλ᾽ εὔτοι (ρ᾽ο εὖ 
σοι} αἰΐον ἁλὶς (ριοὸ ἅλις) αὐτόν : ηααῷ 
8110 ἰο60, τιὺ ρᾶν εϑΐ, θα ρ] οάθηταγ, 

1244., Τηϊιϊ τὰ οὶ ρυο]ορ ΜΕΙΔοῚρ- 

Ρῷ βαι βΙῈΠΕ18: 
Ζεὺς; ὡς λίλεκται τῆς ἀληϑείας ὕπο. 

“Ἕλλην' ἔτικτι-- 

Ν 
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Ίν Ψ ᾿ς ΑἹ. [4 τίν ἄρα μέμψιν γ᾽ ἐποίσει 
ἀνδρὶ τῷ πολὺ πλεῖστα δὴ 
καὶ κάλλιστα μέλη ποιή- 

“φ.᾿Ξ " “ 
σαντι τῶν ἔτι νῦν ὄντων. 

’ Ν ΤΆ 9. “᾽ 
“αυμάζω γὰρ ἔγωγ᾽, ὅπη 

; “ 

μέμψεταί ποτε τοῦτον 
τὸν βακχεῖον ἄνακτα, 

Ἁ ,ὔ δ Ν 3 ᾿»-“Ὸ, 

καὶ δέδοιχ᾽ ὑπὲρ αὐτοῦ. 

πάνυ γε μέλη ϑαυμαστά" δείξει δὴ τάχα. 
1260 

3 ἃ Ἁ 3 “ ’ Ν ῇ “ εἰς ἕν γὰρ αὐτοῦ πάντα τὰ μέλη ξυντεμώ. 
καὶ μιὴν λογιοῦμαι ταῦτα, τῶν ψήφων λαξών. 

(διαύλιον τοροσαυλεῖ τις) 
Φο ιώτ᾽ ᾿Αχιλεῦ, τί τοοτ᾿, ἀνδροδάϊκετον ἀκούων, 

ἯΙ 5 4 5 3 9 4 

ἰήκοπον οὐ τελάϑεις ἐπ᾿ ἀρωγὰν; 
[2 δ ἴω Ἁ ᾽ ͵ ’ ε Ἁ Ι Ἑρμᾶν μὲν ττρόγονον τίομεν γένος οἱ πτερι λίμναν. 

ἰήκοπον οὐ πελάϑεις ἐπ’ ἀρωγάν; 

δύο σὸν κόπω, Αἰσχύλε, τούτω. 
κύδιστ᾽ ᾿Αχαιῶν, ᾿Ατρέως 

προλυκοίρανε μάνϑγανε τοαῖ. 170 
"5.29 » 7 ιν ΣΝ ’ 

Ιήκοπον οὐ τελάϑεις ἐπ᾿ ἀρωγᾶν ; 

Δι. 

Εὐυ. 

1257. ὅπη μέμψεται. δὶς ἴγεβ δοδά, 
ΒΟΙασθ ψα]ρὸ ἰορίταν μέρψαιςο, αιοά 
παθεΐ εἴα Β. Ἐω Ἰ5β] τι πηθπά δ), 
81 ΠΪΠΠ18 6 ρΘιβρθοίᾳ ἰοαιθ πα] γαί]0 6, 

58] 16 πὶ 6 ΟΠ] ]αϑία αἰαθγα. μοΐοιαπὶ 
δαϊοίεβ : ἢΐο δηϊ πιοῖγα ἀθο] 85 
ἢ πη6 γΘΥΒᾺ1) Θοηϑίαγα αἷΐ ἐκ δετροχαίου, 
καὶ βακχείου ἢ ἀμφιδοάχεος, αι!οα νΘγτπ 
εϑύ ἴπ ποβίγα ᾿δοι!οηθ, ἴῃ νυραία 566 115 
ἀοριεμθηάϊίυν, ΟΑἸοββα δὰ 566. Ρν. τὸν 
ἔνϑεον ἄρχοντα τῶν μελῶν, τὸν ἔκθακ- 
χεύοντα ἐν τῇ τοοιήσει. 

1258. μέμ ψεταί τότε. 816 εἰΐδηι ῃϊο 
οοἀ. ει {γ65 41]. 
1968. Ψετῖβιπὶ πα π0 ΠΡ γι οἴηπη65 5οτὶ- 
ΡΠ οἱ  ρτοβϑ],) οἴϊδιη. Ροβίθγϊου δα το 

͵ 3 ’ , “- 
τρίτος, Αἰσχύλε, σοι κόπος οὗτος. 

εὐφαμεῖτε μελισσονόμοοι 

Μεποία, Βάσοθο ἐγ θαπηΐ, τα τὶ ἰγρο- 
[Π 6 08 Οὐ ΤΟ 6, πο ΒοΡρ οὶ 1πάϊεϊο, δἀ- 
Βοιρίι5 51 ΖΕ βοῃγ]ο ᾿ἢ πον ββιιηα Βᾶ- 

ἴανὰ, : ἣ 

1964., Πιάϊοι!}! Πα} 5 σθηίοη!β ἄπο 
ῬΙΠΩΙ ναβι8 βυπί εχ Μγυπ! ἀοη]θ 18 
ΖΕ ΒΟΙγ 1: τουῖ5 οϑὲ α Ῥβυσμασορβ : 
αυϊηΐο οἱ βαχίο ἀϊνοιϑαπι βθάθπι ἔτ] θα- 
πηΐ νοίογβ ΟὝἸΠΠοΪ : ἀη46 εββεπί Ατὶ- 
βίαν ἢ 15 οἱ ΑΡρΟ]]Οη 15 Ἰσπογα γα ηΐ, 8118 
4 ΤΑ] Θραπι, 8118 84 Τρ] ο᾽ δ ηἸαῖη 608 
Τα θγθητ1 118. ' 

1270. μάνϑανε πα, 516 πΙΘΙΉ ΒΓ, ΘΠ1]8 - 

580 μου, (10 ργομοηι θη να]ρῸ ᾿Π56.} {|| 
1278. εὐφαμεῖσε μελισσονόμιοι---- “ 6Υ}} 

ΒευρΊογυβ: δυπα υεγῦα αἰϊοϊίϊε αρὶαγῖα. 
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δόμιον ᾿Δρτέμιδος πέλας οἴγειν. 
Ἰήκοπον οὐ τοελάνεις ἢ ἐπ᾿ ἀρωγάν; 

7 ᾽ ’ 53) 9 ο»2 

κύριδς εἰμι “"ροεῖν ὃ ὁσίων κράτος αἴσιον ἀνδρών. 
5.» Σ ’ δ." σι. 9 “ 

᾿ἰήκοπον οὐ πσελάϑεις ἐπ᾿ ἀρωγαν : 

ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, τὸ χρῆμα τῶν κόπων ὅσον. 

ἐγὼ μὲν οὖν ἐς τὸ βαλανεῖον βούλομαι. 

ὑπὸ τῶν κόπων γὰρ τὼ νεφρὼ βουξωνιώ. 1280 
Ἁ ’ 9 2. ΄ δ᾽ κι Ὁ Υ͂ ’ λῶν 

μὴ» ὌΣΡΙΨΎ οαὐπουσὴς Ὑ ατέρον στασιν μΞ ω 

9 “ “ , 3 !ὅ ἐκ τῶν κιϑαρῳδικῶν νόμων εἰργασμιένην. 

Θηά, φα:550, Δρ᾽αΓ 118 ταὶ δὲ οι [)14.- 
Π8 ἰδ! ρ]ο ὃ Μελισσονόροοι 5Βιπὶ ἣΝ 6]1558ἃ - 
ΓᾺΠΊ. 561 βϑοογήηοίη Πίαπο ργοϑι 65. 

ΜΜυ]ογο5. [1416 85, απ: 1ῃ [6 π}0}}5 πι}- 
πἰβίνα θαπέ, μελίσσας αἰ οἴ 5 [1586 ΠΘ.ΠΠΠῚ 

οδῖ. ΪἿΙ͂η Ο.( μόοῃ δόροον, 5864 δρόμον 501]- 

Ρίππι, οἱ ἰβϑίάὰ παθϑίῃπν ρ]οββα: εὐφήμως 
λέγετε οἱ δίκην μελισσῶν νεροόμεενοι ἐν τῷδε 

τῷ τῆς ϑεᾶς ἄλσει. 

1276. ὁσίων δὰ ἀνδρῶν το] αἴτπι τπ6]10-- 
ΤΘ ΠΣ 56Π811Π| 4ἅγ6 ν] 4661}: γι] 90 Ἰοριταν 

ὅσιον. 564 ποι ΓΠΊ 5] ΠΟΘ λα πι θϑί. ἴη 
ΖΒ 1 Αραπηθιμηθηο, τπᾶδ Εἷς νϑυβη5 

ἀεβυπιΐῖαβ, οχϑίαίϊ ν, 104, ὅδιον, αποά 
οὐ Οοιμ!οὰβ. πηταγοῦ ππ}}ὰ οναΐ γαίϊο. 
Τηϊηο ὅσιον 6Χ Αβοϊθρίϑαϊβ ᾿ἱπίθιρο]α- 
1Ἰ0Π6 6856 ἔγϑαϊ ϑο]ο Ἰαβἴθ5. Οα} 115 

σοῦρθα ἃὉ Θχβογιρίου 115. πηὰ]6 ΠΑ ἃ 
Γϑοίθ διηοπάαί Ραμνν 5 δα Ζβο ἢ γ }} [0- 

Ουπὶ: ἐν τοῖς τολείσσοις ΟΔΙΟΝ' ᾿Ασκλη- 

σιάδης δὲ ΟΣΙΟΝ, 1ΠΠπ4 ἃ Ἰδοίον 6 "δροηὶ 
ν611π|. [Ϊη . κύριός εἶμι λέγειν---- 7465 

δ᾽ οββᾶπι Ρ᾽Ὸ ΘΠ Π0 δοΐοι 85. γουθο. 
Μοχ ν. 1279. 14θπὶ οοά. π᾿ σοηίοχίιβ 
βου θχῃϊρθοί ἐς σὸ βαλανεῖον βούλομαι 

ἀπελλῖν, ὕ] Πηλπὰ νυ απ) ρ] 0558 Θϑῦ, 

ἴπ (ὐ. 1), νανθ 18. ἰοχίι5. 5 ρογβουὶρία, 
1)6 ἰυυ ὅττς νου] οἵ βἰ πα 1} 1 πὶ ΓΙ απ 6 η18- 
51π|8 61} 1058], οἱ [ὦ αβίθυϊ σοπιπηθηίο ρ]08- 

ΒΆ1 1Π ΨΘΥΒΙΙΠῚ ἰπ᾽ τἀ θη 15, ν᾽ 46 Οὐν]]- 
Τα δα ΟἸναντ, ρ. 706. 566. 

1284. Ῥανούία ες σαῃ!!οονη 4})- 

ἴϑι δὴ πέραινε, καὶ κόπον μιὴ πτροστίϑει. 

ὅπως ᾿Αχαιών 

ΒΟΉ], σοηίομ 8 ἰ{146πὶ ἴῃ τηοάππ 6ο0η- 

οἷηπαία 6 σϑυβίθευβ ναυίογιπι {Π|π5 ἦτα- 

πιδίτπιηι. [πη Ασαιπειπποπα ν', 109. ἰ511 

Ἰορπιηΐαγ : ᾿ 
ὅπως ᾿Αχαιῶν 

δίϑρονον πράτος, “Ἑλλάδος ἥδας 

ξύμφρονωα ταἀγᾶν, 

πτξμιση ξὺν δορὶ δίκας τσρώπτορι 

Θούριος ὄρνις Τευκρίδ᾽ ἐπ᾽ αἴαν. 

Ἑ ϑρβίηρθ ἀδβιιῃνῖηβ 651 1δί8 

Σφίγ(α δυσαμερίαν, πρύτανιν κύνα, πέριπει. 
γεΥβα5 16 Δ [8 Ὁ15 πο νο66 Θοηϑίαϊί ἃ 
Οομοο ἤςία, ὦ ἀουϊάθηάιπι βίγθριίπτα 
᾿πᾶποπὶ ψΘυθοῦατ 2 ΒΟὮΥ], αἱ ργο 6 0]- 
ΠΠ ον ΒευρΊεγο νἱἀθίαγ, Δρυά «Αὐβοῖν- 
Τα πιὰ 16 να] ἰορτταν Ἑλλάδὰς ἥδαν. 

ΘΔ η] δ᾽ 15 τη οΥ]ο ἥδας ΡγΘ ογεθαί, οἴ 516 

ἀρπα Οοιπίοσπηι οδἀΪ ορονίαϊε δα γοῖι5- 

τ5ϑποσα τα οοἀά. βάθη, Θαΐρρθ ἱπ 
Ὠ]ΘΙΩ τ. οἱ 'ἰπ Ο. ρουϑρίοαθ βου ρίαπι 
ἥδας, οὐ ο] 588 ἢ Ροβίθγιθυα σοάΐσα, 

ἀκμῆς, ἰσχύος, αποα ἀοοίδι μ᾽ᾶη6 60Π- 
ἢτγηγαΐ δίδη 81} σο͵]θοίιταπι. Οὐ τοπέ 
ἀρ Τταρίσιπι σαγὰν ξύμῴφρονα ἥδης 

Ἑλλάδος, Ζοοιιπὶ ᾿π48 οαρίδπβ (ὐοπιΐοτ5 
ΡΓῸ ξύμῴφρονα σαγὰν, 1105. 6 ΘρὨΐπρ8 
ἀάβαθηβ νΘ 5115, 58} 5111} τσρύτανιν κύνα 

σφίγγα δυσαμερίαν : ἀπο τἀ] ΟΠ πὶ 688, 

οἵ ἑασοίμ πὴ. [ἢ οδηῖοὶ πο [5 γὰ Π6- 
Χαμ ΘΘ ἢ θη αγαπι αἰ 859 δὲ ρι Δ Ρ1- 

Το ΑἸ Τα αθιν βϑηβαηι : ἐξ ᾿ηἀ ϑένϊα 05 

ΤἜΒΟΙΥ}} 6 ἀϊνονβὶβ᾽ ἀγδιμ δ! 0 .}}5. γ ΘΒ 
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δίϑρονον κράτος, Ελλάδος ἦδαν, 

τὸ φλαττο)ραττοφλαττόϑρατ, 
. [4 

Σφίγγα δυσαμιερίαν, πρύτανιν κύνα, πέμπει, 
τὸ φΦλαττο)ραττοφλαττόσρατ, 

ΝῚ νν ὩΝ Ἁ ᾿, ’ ᾽ “᾿ 
σὺν δορὶ καὶ χερὶ τράκτορι Θούριος ὄρνις, 

τὸ φλαττουραττοφλαττόωρατ, 1290 

κυρεῖν παρασχὼν 

ἰταμαῖς κυσὶν ἀεροφοίτοις, 

τὸ Φλαττο)ραττοῷλαττόϑρατ, 
Ἁ "4 τὸ συγκλινὲς ἐπ᾿ Αἴαντι, 

τὸ φλαττοωπηραττοφλαττόωρατ. 

ἂι. 
, Α , «4. 3.9 ἢ ο » Ἃ 

τί τὸ φλατ]όγρατ τϑτ᾽ ἐςίν ; ἐκ Μαραϑώνος, ἢ 

πόϑεν ξυνέλεξας ἱμονιοστρόφου μέλη ; 

Αι. 
᾽ 2 " Ἁ . Ἁ Ἁ .“᾿ “᾿ 

ἀλλ᾽ οὖν ἐγὼ μὲν ἐς τὸ καλὸν ἐκ τοῦ καλοῦ 
ἥνεγκον αὖ), ἵνα μυὴ τὸν αὐτὸν Φρυνίχω 

λειμῶνα διὲουσῶν ἱερὸν ὀφ᾿) είην δρέπων. 1500 

οὗτος δ᾽ ἀπὸ ττάντων μὲν φέρει ποορνιδίων, 

σκολιών Μελίτου, ἹΚαρικῶν αὐλημάτων, 
᾿ 

σοδοπιθηΐανι (ὐοπιΐοιιθ, ρΘιΒΟ Δ 418 

ΒρΘοίΙΟΓ πὶ ΔῈ} ] 19. 5126. 1110 ΔΏ1}1 
Πηγοΐτ : ηἰἶδὶ ον σουϑι8 18. ἀθ]θρῖτ, τἰ 

Αἰβοθηϊθηβίπιη ἴῃ πιθιποῦίϑπι γονοοαγθέ 

Τταρῖοὶ οἈπ ἃ απρήἤδηι, 4Π6 οὔ ηἷ- 

τη τη ο ΓΑ Π ΠΟ ΠΘητ]ἀ1πη ἐΐ κορσοζακπε- 
λοῤῥημοοσύνην ἴῃ ΓΘΡΤΘΙ ΟΠ! οηθηι ᾿ποιι- 

τίϑϑθηΐ, Α ΟὙδοῖβ ἢΪ πη] ππὶ τθοϑαϊέ [ἃ - 

τη νϑυϑῖο, 41} 516 τοίονγπηαίδι ν6]- 

76πι. Οιιομιοάο Αεἶιϊυογὶιηι βθηγϊγιιίηι ἐπι- 

γογίιηι, Η εἰϊοηῖοα ρυιῤῖ8.---- ϑρ]νλγεσ ὁπὶ ἐν15- 
{σαπι, γϑοίου θην σαπθηι ηυϊεἰὶ,---- οὐιπι Παδία 

δὲ πιάπιι υἱπα τα ἱηιροίμιοϑιι5 αἰθ8.----ἰπο 678 

αιοϊοης ἵπ αὐ αο68 δαγι5 αἶγα Ῥεγυαρ'γιῖθ8. 

--φιοὰ αὐ 47ασογα ἱποϊδαὶ : Ῥ]ιαΐ--τ 

1800, λειμοῶνω Μουσῶν ἱερόν. 816 561]- 

Ὁ ἀθ)1586 βία πὰ ἀθρυθῃθηα , 4αἱ π16- 
τὰ ρυ πη 15 [Δ θυ 15. Δα ΠΠρ11. ΒΟ ϑϑί 1η ΟῚ. 
Ὦ. νυΐϊρὸο ρδβϑιπη ἀαίο γοῦβα εἴ αυοα δα 

δγηπίαχὶι ὨΪΠῈ5 Θ᾽ ρα δι, ἱερῶν. 
λειμῶνα Μουσῶν ἱερὸν---ἱς δἰΐαι οοά, 

1502. σκολιῶν Μελίτου, Καρικῶν αὖλη- 
μάσων. ῬετΙραγάιη ψυ]ἹρῸ καὶ Καρικῶν. 
Α πιαῖα πιᾶῃτ 1ηβοεῖα [10 ΘΟρ]8, 4188 

ΒΟΓΠΊΟΠΪΝ  ΘΗΠΙΒΙΘΙΙ οἵ τηϑίγο οὔποτ. 56- 

οὐπάα ἴῃ Μέλετος Ἰοησα δϑί, αὐ οὔβοι- 
νϑίιτη Εἰ} βιρία δά ν, 991, Ομμῖβ ποι 

απὶπια(ἀυογίϊὶ, 58ὶ ΚΑΤ ἑπίουροπαΐιν, πιυζίιιηι, 

Θἰοραμίϊ ἰοσο ἀδορίογο ὃ᾽ απ ἰοία δθηἰδηίϊα 
Ῥυοργοεϊὶ ιν δῖπ6 αἰΐφιια ρμαγίϊοιϊα, ψφιια πχόηι- 
ὕτα σοριυιίοπῖιν. 864, κι τιιίιι5 αἀιδιἑαπαὶ 

ἰροι5 γοἰϊηφιιαίιν απιυρίϊιι8, σ᾽ ἴρ86 ὙὉοτϑιιβ 

οἰξαίαν α διιΐάα ἐπ, Μέλισος, πο ᾿δὶ ἀρρατεὲ 
ΚΑΙ, ὕεογθα δπηΐ Βαηῖ61} τη ὨΙββονία- 

(0η6 ῬΠα]αν θα ἀ6 Οτρίπα Τιαοο αἴ 

Ρ. 168. ᾿βέιά καὶ ρίαπο ἃθ651 1 τηϑιη γ, 

Θὲ ἴῃ π60: ρΥΠπη0 βογρίμῃ {π|ξ ἴῃ (, 
ροβίθα Πέτα τα ποία τη, αὖ ν᾽ ἀρρανθὰξ 

416 ρυ]π85 βου! ρέαπι [6]. 

σκολιῶν Μελίπσου, Καρικῶν αὐλημάσων. 

Θ16. δἰΐαιη. ἡαϊηΐ 5. 16 041, Ομ 550. 1- 

ΡῬοτγίαμο χαΐν 



᾿ΒΑΤΡΑΧΟΙ. 

ϑρήνων, Χορείων. 

"ΤΟΙ 

τάχα δὲ δηλωϑ)ήσεται. 
ἐνεγκάτω τις τὸ λύριον. 

’; ΄.ς“Ὅῳ0 

καὶ τοι τί δεῖ 
ς .“ 3 [4 

λύρας ἐπὶ τοῦτον ; ποῦ στιν ἡ τοῖς ὀστράκοις 

αὐτὴ κροτοῦσα; δεῦρο Μοῦσ᾽ Εὐριπίδου, 

πρὸς ἥνπερ ἐπιτήδεια τάδ᾽ ἔστ᾽ ἄδειν μέλη. 

4 

οφκύμασι στωμύλλετε, 

.“ Υ͂ 

αὕτη τοῦϑ᾽ ἡ Μοῦσ᾽ οὐκ ἐλεσδίαζεν ; οὔκ; 
3 , ἃ 3. 9 , , ; 
ἀλκυόνες, αἱ πταρ᾽ ἀεννάοις δαλάσσης 

1510 

τέγγουσαι νοτερῆς τ: τερῶν 
ῥανίσι χρόα δροσιζόμενοι" 

7 ’ Ν [ αἵ “᾽ ὑπωρόφιοι κοτὰ γωνίαις 
εἰ εἶ εἶ εἰ εἰ εἰλίσσετε δακτύλοις φάλαγγες 

ἱστότονα πηνίσματα, 

κερκίδος ἀοιδοῦ μελέτας, 

1808. οὔκ ἴῃ ἤπθ νϑύβηβ. Υἱάθ δά 
ἴ,γ5. 879. Ψία]ρο οὔ. [ΤΙη πιοπιδΥ. 86 
τοση]ὰ ΒατΙρΙαἱ ἐλ θαῖταν. 6. σοτθο 
λεσφιάζειν, απο Γι, ΈΠ15 οϑύ ἐθίίατε, ἀϊο πὰ 

παροὺ Εἰ αβία! Πἴτπ|8,. 41:8 ΠΟ ρΡΙΓΟΡΟΠ8Π- 

ἀαν : μ. 741. ποὶ Ἰαπάδίο ἢοο Οοιμηοὶ 

ΨΘΥΒΙΙ, 516 ρογρὶς 1, 20. εἰσὶ βλασφημίαι 
καὶ ἀπὸ ἐϑινῶν, καὶ πόλεων, καὶ δήμων πολ- 
λαὶ, ῥηματικῶς εσεποιημέναι. ἐϑνῶν μὲν, 

οἷον κιλικίζειν καὶ αἰγυπαιάζειν (Τ Πδ5μι,. 

922.) τὸ πονηρεύεσθαι. καὶ κρητίζειν, τὸ 

ψεύδεσθαι. ἐκ τοόλεων δὲ, οἷον ΛῈΣΒΙΔ- 

ΖΕΙΝ τὸ αἰσχροποιεῖν. εἶτα τσαραγαγόν- 

πες Φερεκράτους χρῆσιν ἐν ἰώμζξῳ, πὸ 
δώσει δέ σοι γυναῖκας ἑπτὰ Λεσθίας, 

ἔσάγουσιν ἀμοιξαῖον τὸ 

καλόν γε δῶρον ἔπ σ᾽ ἔχειν λαικωστρίας, 

ὡς τοιούτων οὐσῶν τῶν Λεσθίων γυναικῶν. 

ἐκ δήμων δὲ βλασφημία, τὸ αἰξωνεύεοϑαι, 

ἤγουν κακολογεῖν. Αἰξωνεῖς γὰρ, δημόσαι 

᾿Αφταικοὶ, σκωπ' πόμενοι, ὡς κακολόγοι" κα- 

ϑὰ καὶ οἱ Σφήττιοι ἐπὶ ἀγριότητι' δεν 

ὃ Χαιρεφῶν Σφήττιος ἔσκωσται. Τῃ Με- 

γΘΥγΙ Θυ ]πν ἢ 7115. Δ ἤ παν ἱπτρὶ (6118 

Ἰυάφης5 Μ|αγεϊα 8, ΠΠΠαπἢ οχί πάνθ Γιοορίαηι 

γοοραΐ : 

᾿Θιοά [611ὰ5, οὐ Ἀφυδπι Ροία5, 1], 

Το5 018.) ρβθοοᾶβ, 

αυ8 {01 ραγίβ οριβ δϑβῖ, 1, 6βὈ]8, 811- 
πι|15 ΔΩ] ΠΏ Π|- 

1809. Καάθιη ταίϊοηθ οοηϑηίαβ οϑί 

116 σθηΐο 6 ἀϊνοιβὶβ Επν ρ᾽ 415. Θαπ Ο15, 
ἃ 6 5 ρ τον 316 ἴῃ ἀθυ βίομθηι “1.86 ἢ} υ]1- 

Τηϊεῖαπι τα ποῖαπι εχ Τρ ἷρ'. Τ. ν. 1096. 
δονις, ἃ τταρὰ τὰς πετρίνας 

“σόντου δειρώδας, ὡλκυὼν, 
ἔλεγον οἱκαρὸν ἄείδεις. 

Τόσα ἱπάϊοαν! ΒοΡρΊθγαΒ, ἘΌῚ ράπ}0Ὸ 

ἰαἴνια ἀϑὰ58 οδί Εν] ρ 1465 σοῦθο εἱλόσσω : 
λίμναν 3) φλίκερισα! ὕδωρ, 

κύκνειον. 

διρα ἃ]1π4 πὰ τοβροχίβθθ νἀ οί Οὁ- 
ΠΟΙ: ΠᾶΠὶ 425 ἧϊς ρτοίθες πἰπηῖαπι 
αυδηΐπια 40 Εν! ρΙἀ615. 1115. Ππηπηπἴαία 

Βυηΐ. ἀεννώοις Βου]ρίπι δϑὲ [ἢ ἵν. δσοαά. 
1516. κερκίδος ἀοιδοῦ μελέτας: Δρρο- 

δ᾽ 10 οϑί δά πηνίσματα. Ῥυεροβίία νυ]ρῸ 
οΟρπ1α ρτοίϊαπι οἴπηθιῃ ᾿οοἱ ΘΟΥΓᾺΠΊΡΤΕ : 
θα ΠΟ Δρποβοὶΐ οΟα. "6115. δια Πη{1|5 

δϑ ἤ1α νϑυβίοη! 5, ἰοϑίς ΟΠ] ] βία, οχ 

αν ρ᾽ 9 Μ οΙθαστο. Παάλιι ἀοιδὸν, σα- 

πουιηι ἈΡΡΘΙ]αΐ, πὸμ φιυΐα, οὐ αἷΐ 1116, 

ἐδαϊγίοε8 μεν οριι8 {αοϊυιγιτιηι ΘαΉΘΥΕ 58υ-- 

ἰθηὶ ; 804 ΟὉ δέν ἀ α] εν ατιθι Θ1 ΒΟΠ απ, 

ὅδαμ ἰμΐοι ἢ] ἃ 5ἰαμν "5. ΤΓᾺ 1ΟἾ τὰ, ΘΌ} 15 

501 ἐφ απ} πιαδῖοὶ δὲ Ἰασαμαϊ 5016ην- 
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ἵν᾽ ὃ φίλαυλος ἔπαλλε δελφὶς 
τορώραις κυανεμβόλοις, 

μαντεῖα καὶ σταδίους. 

οἰνοίνγας γάνος ἀμπέλου, 1510 
’ Ω “ 

βότρυος ἕλικα το αυσίπονον. 
7 " ἤ 

περίδαλλ᾽, ὦ τέκνον, ὠλένας. 
“ Ἁ ’ ΄“ 

: ὁρᾷς τὸν ττόδα τοῦτον ; 
ορω. 

[4 ’ ο᾿ ες: ὦ 

τί δαΐ ; τοῦτον δρᾷς ; 
ε φω 

ορω. 

.“- ἤ Α -“ 

τοιαῦτ ο μέντοι συ “οιων 

τολμᾷς τἀμὰ μέλη ψέγειν, 
ἀνὰ τὸ δωδεκαμήχανον 

Κυρήνης μελοποιών : 

“τὰ μὲν μέλη σου ταῦτα" βούλομαι δ᾽ ἔτι 

τὸν τῶν μονωδιών διεξελὸ εἶν τρόπον. 

Π6 6βὲ ροδί!8 σ θοῖβ ἰδ ἀθπὶ 84}ππΠσθ 6, 
ΒΘ ρΘΟΙηἾβ πη θη: ΠΥ ηΐ. ἴθομ  ἀἃ5 
Ταῖ, Ἐρίθτ, Υ11]. 

τὰν ἄτριω κρινωμέναν 

κερκίδω, τὰν ἱστῶν μολπάτιδα. 

Απτραῖον 514. Ερίρν. ΧΧΙ, 

κερκίδα δ᾽ εὐποίητον, ὠηδόνα τὰν ἐν ἐρί- 
ὅ).οις, 

Βακχυλὶς, εὐκρέκτες ᾧ διέκρινε μίτες. 

ΧΧΥΙ. 

κερκίδα, τὰν ὀρϑρινὰ, χελιδονίδων ἅμα, 
φωνῷ, 

μελσομέναν, ἱφῶν ἸΤαλλάδος ὡλκυόνα. 

ἰχ. κερκίδα σὰν φιλωοιδὸν᾿Αϑηναίῃ ϑέτο 
Βισσώ, 

Ηϊμο 1ΠΠπἃ ΨΊγΟἾΠΙ 

Αὐρυΐο θη 68. ΡΥΘΟ ΓΘ 8. ΡΘΟΙΪΠ6 
(6185. 

1317. Ἦΐο οἵ 564. νϑύβιι8 ἀρβατ τ 

5Β1π| εχ ΕπγΙρ 15 Ἐ]ΘΟίνα, αδὶ Ἰορίταν 
γν. 438. 

ἵν᾽ ὁ φίλαυλος ἔσαλλε δελφὶς 

πρώραις κυανερθόλοι- 

σιν εἱλισσόμενος. 

1520. Ἐκ Τλτ ρ᾽ 415. σϑῦϑα ᾿η Ηγρϑ81- 
ΡΥ]6, χυΐ 51. ἐθυθθαίαν 1ιχῖα ΟΠ 18- 

Βίδῃι : 
οἰνάνϑια φέρει τὸν ἑερὸν βότρυν. 

Ἐχ δοάειη ἀγαῃηαΐθ οϑί οἴϊδηι ν. 1399, 

ΒΠΏ116 οϑὲ φυθὰ οχϑίαὶ ἴῃ ῬΠαθη ββὶβ ν, 
51:4. 

7 

ἀμφίξαλλε μαστὸν 

ὠλέναισι ματέρος. 

Ιη ΠνρβΊρυ]6 διδηΐ διΐδιη ἢθδα νουθᾶ : 
ἄνα τὸ δωδεκαμήχανον ἄστρον, ου}05 6Θρ]- 

{Π61] 510] ἤσαῖο ἀρτι ἃ Τ ΓαρΊ σαπὶ Οθ56υ- 
χὰ δϑὲ : 564 ἷς ϑοθίθ Ογγαπθ {] θυ τ, 
ΠΟ] βοογίο, 6}}}8 ΠΙΘ ΠΟ ἴῃ ΤΠΟβιη, 

98. Οἰπηοβ 1 ὕϑιθυῖβ ἤσυτὰβ Θχριῖ- 
τ θαΐῖ, ατᾶ8 ΡΒ πα ΕἸ ΘΡδητ8η 16 

Οὔ866}}}8 ἀθβουρβθγι! [1061}15. ϑαρτα 

νοῖϑι 1901. δάνθυβαῦῖο οὈ]θοθναί .4118- 

Οὔ ]15» δι ἃ 4] θῈ 8015 ΠΟΥ ΘΓ 6 }}5 

ΘΑ Πἃ 5118 511Π|6}8. , 
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ὦ Νυκτὸς κελαινοφαὴς 

ὄρῷῴνα, τίνα μοι δύστανον ὄνειρον 

πέμπεις ἐξ ἀφανοῦς, ᾿Αἴδα τπορύπολον 

ψυχὰν ἄψυχον ἔχοντα; μελαίνας 

Νυκτὸς παῖδα, ᾧρικώδη δεινὰν ὄψιν, 
μελανονεκυείμονα;, φΦόνια, Φόνια δερκόμιενον, 

μεγάλους ὄνυχας ἔχοντα : 

ἀλλά μοι, 6 πθ λύχνον ἅψατε, 

κἀλπισί Τ᾽. ἐξ στο ταικεῦα, δρόσον ὁ ἄρατε, φέρμετε δ᾽ ὕδωρ, 

ὡς ὧν ϑεῖον ὅ ὄνειρον ἀκοκλύσω. 1540 
Ἁ ’ ἰὼ τποόντιε δαῖμον, τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽" ἰὼ ξύνοικοι, 

τάδε τέρατα ϑεάσασϑε. 
δι 3 7 ’ τὸν ἀλεκτρυόνα μου ξυναρπάσασα 
φρούδη Γλύκη. Νύμφαι ὀρεσίγονοι; 

ὥ Μανία, ξύλλαξε. 
ἈΝ ἊΝ 9. ε 7 9 Κ" ἐγὼ δ᾽ οἱ τάλαινα ποροσέχουσ᾽ ἔτυχον 
ἐμαυτῆς ἔργοισι, λίνου μεσ τὸν ἄτρακτον 

εἰ εἰ εἰ εἰ εἰ εἰλίσσουσα χεροῖν, 

͵ κλωστῆρα ποοιοῦσ᾽, ὅπως κνεφαῖος 

1391. κελαινοφαής. ϑ8ϑῖς ἔγτοβ οοὐά. 

ὉΙΠῚ ΡΥ] Πηδγ115 δἀϊτί. Τῃ 41115 κελαινοῷα- 
νὴς, αοἀ 65ΐ οἰΐατη ἴῃ Ο, Οὐοηβοία ἢ ξθο 
Δα τη] δι! οπ θοῦ τηυποάϊαβ Ποοιθθ ἴῃ 

ΘΟΡΠΟΙΠΙΪΠ6 ἀταπιαίο, ν, 68. ὦ σεεροσὰ, 
Διός----Ρτορίθυ νοθθβ νυχτὸς ὀρῷνω ρυϊαί 
ΒευρΊΘΥ 5 ΚΘΒΡΘΧ 556. οὐΐδιη (ΟΠ ]ΟἾΠὶ 

84 11 Τρ], ἴῃ Τ΄ 151. 

οἵων ἰδόριαν δ'ιψιν ὀνείρων 

γυκτὸς, τῶς ἐξῆλ᾽ δοφνα. 

γεγβιιβ ἀϊω βϑί αὐ 5απ| ἰὼ ΘΠ. 6 
4α]0 5 δὲ 6χ πιθὸὺ )ουΐϊσαμη [ὈΓΙ ἃ πὶ 

ιδϑύσσανον τοοορὶ. 
κελαινοφαὴς, οἱ δύσσανον 11) 56η. Γ΄ ἂρ᾽- 

ΠΟΒΟΪΓ δἰΐαιη ϊς οοά. 

1533. τυρόπυλον. 

ψυ]ρῸ τυρόσπολον, 

Οοά. πθ6 τυρόσπολον, τι66 τσρόπολον 

δοποβοὶί, 5884. τσρόμολον, 4ἃ γ066 Π68- 
οἷο ἃ" ἀπ ρσ ον ἀθθοαπι ἰοχῖοα, Αάἀροβὶία 

δῖ πηθ νι, οἱ Β. 

ΘἼο0588, τσρόδρομον, καὶ ϑανάπον σηραντι- 
, 

κὸν. ; 

1840. Θεΐ {1516 Ἰπβοιϊηηΐηπη νἱᾶδ- 
ταηΐ, ρυΐπη0 πιᾶπ8 586 ᾿υδίνα θα πη! πη θυ πᾶ 
δαὶ παι ν᾽α}} ααὰ8. ἨἩ}05 πηοΥβ ἜΧϑιη- 
ΡΙ απ οϑὲ ἴῃ. Δ ρο]]οπὶϊ Ατροη, ἵν, 668. 
ὉΠ] νῖϑοὸ 580 Μοάθθ δ Φαβοηὶβ δἄνϑης- 
ἔπ) Βοπηηἶο οχίθυυα ΟἿΓΟΘ 

ἐπιπλομένης ἦθος νοτίδεσσι ϑαλάσσης 

ἐγρομένη τσλοκάμους τε καὶ εἵματα φαι- 

δρύνεσκε. 

1945. Μανία οβὲ ποπιθη 8018, τῷ 
Τῆδϑη. 728. ἃ Μάνης ἀδἀυοίαπι, αυοᾶ 
6ϑὲ ΠΟΠΊΘῊ 86]. 

1840. ἔτυχον. (Οοα. ἐτύγχανον, 1{14 6 π- 

αὃ6 ν. 1355. Ὀ15 ἔδαλλον, ν. 1550. ἀπ- 
δοίμην ἄν, ρΥῸ ἀποδοίμαν. 

1349. κνεφαῖος. ὅϊ᾽΄ο οοὐᾳ. δἱ ρυ] πη τῖε 
δάϊι, ἔνθ8, 404 ὁ ϑοο!!αβία τϑροϑβυϊέ 
Βογρ]ουβ, Ῥοσοαγιπί ορεῖδ ἱπ οὔ οἰμα 
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ἐς τὴν ἀγορὰν φέρουσ᾽ ἀποδοίμιαν' 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

1350 
«ε 5. ϑ Ψ 3.3.» 3». 5 2 ’) ὁ δ᾽ ἀνέπτατ᾽ ἀνέπτατ᾽ ἐς αἰϑέρα 

κουφοτάταις πτερύγων ἀκμιαῖς" 
5 Ἁ 2. »" " 57 “4 
ἐμοὶ δ᾽ ἀχε᾽ ἄχεα κατέλιπε" 

δάκρυα, δάκρυα τ᾽ ἀπ᾽ ὀμμάτων 
ἔβαλον, ἔβαλον οἱ τλάμων. 

ἀλλ᾽ ὦ Κρῆτες, Ἴδας τέκνα, 
χὸδι γρο: ἡ , Ν ΄ τὰ τόξα λαβόντες ἐπαμύνατε, 

[Ω] 4 Ἀ ϑς 

τὰ κῶλά τ᾽ ἀμπάλλετε, κυκλούμενοι τὴν οἰκίαν. 

ἅμα δὲ Δίκτυννα ταῖς Ἄρτεμις καλὰ, 

τὰς κυνίσκας ἔχουσ᾽ ἐλθέτω διὰ δόμων πανταχῆ. 

σὺ δ᾽, ὦ Διὸς, διπύρους ἀνέχϑσα λαμπάδας [1860 
ι δὸ ' 4 

ὀξυτάταιν χεροῖν, Εκάτα, παράφηνον ἐς Τ'λύκης, 
[τ “ἍἋ Ρ] “ ’ 
ὅπως ἂν εἰσελ)οῦσα φΦωράσω. 

Δι. 

Α,. 

πταύσασϑον ἤδη τῶν μελῶν. 
καἰμοί γ᾽ ἅλις. 

Ν ; “ ’, ἐπὶ τὸν σταϑιμὸν γὰρ αὐτὸν ἀγαγεῖν βούλομιαι;, 

Οὐαίδη ἀν! κνεφαίος ΘΧΡΥΠηΘηΐε68, 4118 
πιθηα ἴπ γεμθίαβ {γᾶ π8}}1, οἱ ροβίθα 
1816 οοτγιθοία νυ]ραίμ μη ρΘρουϊς χνο- 
φαίως. 

1356. 1δας, Ποτῖοᾶ ἔογπια, ἔγθ5 πα θθηϊ 

οοάα, 
ἯΙο οἰ βεαι 68 γΟΙΒ15. 6 Οταίθηβιθιβ 

ἘΠιΥΙρΡΙ415 ἀθβατηῖ βαηΐ, (Ἰ]οββϑμ πο0- 
πιΐηᾶ κῶλα 5: ρο βου ρίαδιη ργοίι]}, αἵ 
οβίθπάθιθπι νϑίθιο5 ΟΥ̓ 605 οἱ ποη θδη- 
ἄεπ 5᾽ σ'π Ποδί!οη δ πὶ ἐγ] θ 1556 ααᾶπὶ ΒΙῚ- 
βοίιβ, ἰά δδ ργὸ τείδθιιδ Ὡθη ϑΟσΘρἑ 556. 
4805 ρᾶγαμη ΘΟ ΘΗἶτα νἹ ἀθέαν γ υ111} 

ἀμπάλλετε. ἸΞία ΠοΙΙΟ δάβοϊ ν᾽5βθὲ ἀμ - 

πετάσατε, ἀμφιδάλλετε νΕ] 5ἴη)1}6 αὐ. 
1358. τὰ κῶλα. 6]0588, τὸς πόδας ὑμῶν. 
1859. οχ Αρσεμις, αὐ ἴοτίε εχ 

Θ]ο588 56 1ῃΕγ511,) βίη. 110 ἀϊβραθπάϊο 
Δ Ό6558 ροββϑί. 

1360. διὰ δόμων τυανταχῆ. ἴῃ) πι60 διὰ 
δόμων ταχύ. 

1862. ὀξυτάταιν χεροῖν. Ὑτε5 οοἀά, 
δξυτάτας δὰ λαμασάδας τα]αίιπ), πιῖπιι8 

θθηο. Ψυϊρίαπι Ια θὲ Β. [Ιη Ὁ, διασύ- 
ρους, Θατη Πᾶς Ρ]ο588 : διωκαεῖς, ἢ διπύρες, 
ἤτοι διπλᾶς. 

1868. ὅπως ἄν εἰσελϑοῦσα φωράσω. 
γειβαβ εδί ἰδιῃ Ὀῖοι8. ῬΑΥΓΠΟυ]απὶ ἄν, 
4886 νυ]σὸ οῃιϊββὰ δϑΐ, Βχ Βίθθηΐ οοδά, 
Α. Ο, Βαυνϊββίπηθ Οοιηϊ οι ὅπως «ας 5 6 

ἂν Δάμί ον ορβαγναᾶν! δὰ Τἃγ5. 584. «εἰ 
ἐπργθθδα ρεγϑουἐεῦ αὐ ἀεργεϊιοπα ἐπ άλιηι 
υτίωπι. ἢδο 5]ρπιβοαίομα 8] ζαπα 
γεῦθαπι φωρᾷν Νυ}. 499. 

1864. Ἐχ Ποο Βθιδυῖο ροῦρογδμ τα ]- 

ΡῸ ἄπο5 νΘΓ8115 [ΘΙ ηΐ, 

1365. ὅ5:1΄5 βου]ρίιβ νυἶθῸ 6 ὙΘΥβι15 
ἰοΐο ἀεἤοϊοηία ρεάδ : , 

ἐσὶ σὸν σταϑιμὸν γὰρ ἀγαγεῖν βούλο 
' μία!- 

Καίογιιβ 6 Θοῃ] οί νἃ 516 5 00] 6 : 

ἐπὶ τὸν σταϑιμόν γ᾽ ὑμᾶς γὰρ ἀγαγεῖν 
βούλομαι. 

Ρᾶγη Θοημοίημ6 δ ἴδ]ϑο βθηϑι: .8- 
Β0ΠΥ}5. δηἷπὶ βοΐ πη Ἐπ ρΊ 46πὶ δὰ 11- 
Ῥτᾶμ ἄποοτγο νυ]ΐ. ΕΤ ΒΟ] ΠῈ18 6Χ Υἱ 56 }- 
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Φὥ . », 3,, 2. Ὁ ᾿ 7 αν μα ἐνῆν 
ὅσπερ γ᾽ ἐλέγξει τὴν ποίησιν νὧν μόνος" 

τὸ γὰρ βάρος νῶν βασανιεῖ τῶν ῥημάτων. 
Δ... ἴτε δεῦρο νῦν, εἴπες γε δεῖ καὶ τοῦτό μ.ε 

ἀνδρῶν. φοιτῶν τυροτ λύσιαι τέχνην. ν 

Χο. ἐπίπονοί γ᾽ οἱ δεξιοί. 1510 

τόδε γὰρ ἕτερον αὖ τέρας 
͵ὔ , 

νεογμὸὺν, ἀτοπίας το λέων 3 2 

“Ὃ ’ “Δ 3 ’ 37 

ο τις ἂν ἐπενοησεν ἄλλος: 
ΩΝ Ν 5 Ἁ ΝΥ ἸΦΙΑΝ ἘΝ 2 
μα τὸν, ἐγὼ μεὲν ουὐὺ ἂν, εἰ τις 
33 ,ὔ ΄“ 9 Ὰ 

ελεγε μοι τῶν ἐπιτυχόντων, 

ἐπιωόμην, ἀλλ᾽ ὠόμην ἂν 
3 ΝΥ ΡῚ ΝΥ ρ», 

αὑτὸν αὐτὸ λήηρειν. 

ταπεϊθ θ86π6 νϑυΐοσγαΐ : Νμις αὐ εἰαἰογαηι 
υοίο υἵγιιπι ἵμιγιο ἀθάτιδονε, ἘΤ 114 ᾿ρβαπη 

δῖ, απο ργθοθ 464]. ματα απ] ἄδην 6 
Θοπ]εοίε γα, απ8π| [Δ πη 6η (8116 αν 5 ἔα- 
ΟΕτθ ροίΐεγαῖ, 5866 6 {8115 σοά6, 4] γ6Γ- 
Β.ΠῚ 5160 ΘΧΒΙθΘηΐ : ι 

ἐσὶ σὸν σαωϑ μὸν γὰρ αὐτὸν ἀγαγεῖν βού- 

λοροα. 

Τὴ Β, δοδθιη 86η81, ἰηίθρτοη!!8. ΨΘΙΒῚ], 
5664 Ἰη1ΠῈ15 πο ]αΐο : 

ἐπὶ σὸν σταϑ μὸν τοῦτον γὰρ ἀγαγεῖν βού- 
λοβαν- 

1569. Ψη]ρὸ 516 Ἰδρήίμν 16 γ 6 518, 
Ροβδαπαΐο πηϑίγο : 

ἀνδρῶν τυοιησῶν συροσωλῆσρι σὴν σέ- 

“χρνῆν. 

ΔΥοΌ πὶ σὴν οἱ βϑηίθπίϊατη οἷ πιο ἔ ΓΠ1Πὶ 

1011} ρον αναηΐθιη ΟἸΘΓΘ. ΠΟΙ Δρ'ΠΟ806- 

θᾶμΐ ΠἸ ΘΠ θΓ. 66 Ἰπ6 15. 604, 6 ΠΙΠΠ6 

Ροβίπιοάο νἱα] αἴ) ε556 δἰϊὰμι ἴῃ Ον), οἵ ἴῃ 

οο04. ΟἹ. ἐριοσωλικῶς ξυγῆσαι. 

1574. μὰ πὸν---ΦΘυθαπά παν Δία, να] 

᾿Απόλλω, νΕ] Ππϑσειδῶ, ν 6] 1118. ΘᾺ} 5ν 5 
ἀδ1 ποιῃθη, απο γ6]1ρ 015 ἜΥΡῸ βιιρριὶ- 

"ηΘὈαπί, απ 46 γα νἱἀθπάϊ 56 Π0} 1 5168 
οἱ Φρδῃποιηΐιβ. ίνοιβα ταϊόπο ἰδία 

μὰ σὸν Δα 6 ὲ ϑίγαΐο ἴῃ γνϑπιιβ 1551Π10 

Ἐρῖρν. ΧΠΠΠν ἈΠ] ποιηθη ἀ6ἱ πο 5100 }1- 
Πἷ᾽ ΟΣ τι5ὰ 1ΠΠ0 Ἰοαιιθ α] : 56 «4 } αν δ{{|0118 

56 ΨΘΡΓΙΠΙΪ 7 ἸπΠο Πα πη 4116 ΠῸ ἀ 80 ν 1 

Μιγϑι πῃ ΠΠ}- 
εἰ μὴ Κλεόνικος ἐλεύσεται, οὐκέτ᾽ ἐκεῖνον 

δέξομο᾽ ἀγὼ ἐμκδιφρρις; οὐ μὰ τὸν..... 
οὔκ ὀμόσω. 

Δά δαπάσιῃ τποάσμῃ 4 Ραμ οὐ μὰ σὴν, 

«οὐ Ηδβν οὗ Ἶτ5, ἀρ τα ἀπο ΘΓ ΡΟγΆτη 

ΘΧΟΌΒΙΠ οὗ μάτην, ἜΧΡΟΙΪ οὐκ ἀληθῶς, 

ἴῃ 4πᾶπ| ρ]οββαιη ν᾽ ἀϑπηάτι5 Βροη ]6᾽ 5 δ 

Μ δ Ραπα 1 ἔνδον, Ρ. 49. 
μὰ τόν. ϑεβοϊϊοη ἱπ μη ατρὶπθ οο4, δέον 

εἰπεῖν μὰ σὸν Δία, μὰ σὸν εἶπε μόνον. καὶ 

ἔχσι σοῦπο εὐλαθείας ἴδιον, τὸ το ἐφεισμένως 

καὶ ἐλλεισσικῶς χοῦ ὅρκου ὅἄσπεσϑαι. 51- 

π}}}6 χορ] πτὴ δϑΐ [πη ΡΒΠ ΠΟ 61 [6 8110 0 

Ἐρτρτ. ν111. 
χοΐντε δίδωσιν ἑνὸς τῇ δεῖνα ὃ δεῖνα σά- 

λάντῶ, 

καὶ βινεῖ φρίσσων, παὶ, μὰ σὸν, οὐδὲ 
καλήν. 

1376. ἐπιϑόμην. 816 τοοίΘ Β, γυϊρὸ 

᾿ϑοϊαπιαπίθ πιο) ἐπειϑόροην, ϑ'υηΐ ΘΗ ΪΠῚ 

1υχία Βο]νο] ϑίθιη ΠῚ ΘΕΡΊΟΙ ΠῚ σνΟΥΒῚ18. 151] 

ΟΠ 65. {Πα ᾽οῖ. 1 ἴδυῖ]0. νεοχιμὸν ρμ65" 
δδί ἰγοοίιδοιιθ ΒΘ 1 5υΠ]Ζοϑῖη ἀπᾶντ νῸ- 

ΘΑ] πη. Νοπ [δμ]δ γοα ρ "61, 51 ΟΝ 
τ }16ὲ γϑύβίια {Πα πὶ ἀἰπιδίγα αι ἰαμ δ ]- 

ουτ ἀϊοονθ, δἱ ἄϊποβ ροβύγθηνοβ 516 α1- 
ΌΓΘΤΟ, τ Δ πη 16] 1 Δ46ιη Θβϑϑηΐ : 

ἐσ’ ει) όμιν. ἀλλ᾽ φόμιην 

ἄν αὐτὸν αὐτὰ ληρϑθίν. 



Ν , τε 5, Ἐὰν 3 
φέροι! λαθομένω, Το ΡΜ εκζοιτερος εἰπατον, 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ἴϑι νυν, ταρίστασϑον, παρὰ τὼ πλάστιγγ᾽. 
ἰδού. 

[1380 
Ἁ Ἁ “Ὁ Ἁ ΟΝ Ε] 3 - 7 

καὶ μιὴ μεθεῖσωγον, πρὶν ἂν ἐγὼ σοφῷν κοκκύσω. 

Ξ χόμενϑα. 

ΣΚΑΦΟΣ. 

χωρεῖ τὸ τοῦδε. 

“ “ ΄ ΕῚ Α “ τοὔπος νῦν λέγετον εἰς τὸν στο) μιν. 

ΕΙΘ᾽ ὠΦΕΛ’ ΑΡΓΟΥ͂Σ ΜΗ ΔΙΑΠΤΑΣΘΑῚΙ 

ΣΠΕΡΧΕΙΕ, ΠΟΤΑΜΕ, ΒΟΥΝΟΜΟΙ Τ᾿ ΕΠΙῚ- 
ΣΤΡΟΦΑΙ. 

4 -“- Ἁ Ψ» 2 

κόύκκυ. μεϑεῖτε. κοιὶ ττολὺ γε κατωτέρω 

Ἂ ΄ »" Ἧ 2 

καὶ τι ΟΤ εστι τοῦῖτιον : 

γε ᾿ Υ͂ Ἁ 5 .-“ 

ΟΤΙ εἰσέϑηκε ὩΦΌτΤοι μον, εριοσπωολικως 

7 “" Υ͂ ͵ 

ὑγρὸν ποιήσας τοὖπος, ὥσπερ τἀρια" 
Ἁ ᾽ 3 ᾽ὔ Ὁ: 3 ’ 

σὺ δ᾽ εἰσέϑδηκας τοῦπος ἐπτερωμενον. 

Βυ. ͵ 

1578. ἰδοῦ οἱ πιὸχ ἐχόμεϑα βοῃν ]ο 
ψα]ρῸ δ βοτὶρία, τη θαι δι. τ ιπιηΐ Ἐπ ν1- 

ΡΙα1. Ῥυῖπβ ἴῃ. Β, ἐγ θαίιπ ΒΟ Υ]0, 
Ῥοβίθυϊβ Ἐπγὶριαϊ]. Πθιπθο σοί. 181] 

εβϑί χυοά γϑίθγϑῃ : πϑὴὶ ἀοδυπηΐ ἴῃ - 60 

154. γοϑῦβι8, Ἰηοὶ ρ᾽ Θηΐθ δοιὰ ροϑί Ρ, 

1569. Αἰ πη Ο. ρουβοη γηη]}10 τη 6115 
1 ἀϊοδίθθ, αἱτίααο, ΖΒΟΠγ]0 5 α] εἴ 

ἘατΊρΙ αἱ τε] θα 115 1115. 816 ρΙδπθ ἴῃ 1[ἃ- 
θ}15 ποϑένβ βθρ6 ἀπε ἀυς ΡΠ] πγῈ5 ρεῖ- 

50Π.8 51Π|1}} ργο]οαυθηΐθβ ρϑιιοἷβ νΘγθ 15 

ΘΟΠΒΘΉΏΒΌΠη 5 1Π| 5ὶρ ΠἸΠοδηΐ, 
1380. μὴ μεϑεῖσθον. 816 }υχία ἴπ- 

ῬΊΘΒ505 ΠΟ θιΆΠΘ οἰϊατη, τη8]6. γ86- 

ἰδ ηα] ραγίϊοιι!α μὴ σνϑυθα πὶ δον δι ἴθπι- 
ῬΟΥΙΒ 1π 5} ποῖϊνο Πδριαῖ, Ὑὶά6 δά 

5. 1086. ἴπ Β. οἱ Ὁ. γεοῖε βουϊρίαπι 

3 4“ 5 3 [4 

ἀλλ ετερον εἰπάτω τι, καντιστησατω. 
’ ΄ “- 

λάδεσϑε τοίνυν αὖσις. 

1590 

μεϑῆσθϑον, ααοα τΘροηὶ ἀεθεῖ, ἢ 
1381. ἐχόμεϑα. Πῶὰυΐϊς νοῦθο, τι οἱ 

ΒρΙα νοοὶ ἐδοὺ, οἱ νοοῖθιι5 ἢν ἰδοῦ ν. 
1890, ρμιϑῆχα ἴῃ οοά, ἀπρῖεχ ρϑύβοπᾶ 

βίπι αι} Ιου θηΐιι 5 ΠΥ} οἱ Ἐπ εἸ ρ]α 18. 

εἰς τ-ὃνσταϑιμόν. 515 ἴτο5 ΒθρῚ, γῈ}- 

ΡῸ ἐπὶ σὸν σταϑιμμὸν, Θαἀοπ) ργθροβίτϊο- 
ἢ 1ΠῚ ΘΟΠΊΠ}1 [ἃ ΠΟ 6 4165 οὐβονναία ἔπ 

Βρτα δά νοῦβ. 620, 

1382, Ἐπτιρὶἀϊθ νΟΡΒ 18. 1πῚ{11π| δὲ 
Μεάρε: “ΒΟ ἢ} νϑυβαβ γαῖ ἰπ 1Π|08 
Ῥμ!]]οοίοίο., 

1886. ὅτι εἰσίϑηκε. ΙΓ ἰγθ8 ἘδΘρῚ]- 
Ῥειρθγᾶπι νῈ]ΡῸ ὅτ᾽ εἰσέϑηκε. 

1390. ἥν’ ἰδού. Π|Ι5 νοοῖθβ ΓΠΥΒ15 ἴῃ 

Ο. ἀυρ]οχ ριδροβιία ρϑίϑοπᾶ 5 ἢ} 

εὐ ΕπτὶρΙ 415 : ΒΟ] 185 ΖΒ ο }.}1} ἰῃ πη βπιῦν. 
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ΟΥ̓Κ ΕΣΤΙ ΠΕΙΘΟΥ͂Σ ΙΕΡΟΝ ΑΛΛΟ, ΠΛΗ͂Ν 

ΜΟΝΟΣ ΘΕΩ͂Ν ΓᾺΡ ΘΑΝΑΤΟΣ ΟΥ̓ ΔΩΡΩΝ 

μεϑεῖτε, μεϑεῖτε" καὶ τὸ τοῦδέ γ᾽ αὖ ῥέπει. 
γάνατον γὰρ εἰσέϑηκε βαρύτατον κακῶν. 
9 Ἁ ν 4 3. »“ 3 ϑ 9 ’ὔ 
ἐγὼ δὲ πει)γὼ γ᾽, ἔπος ἄριστ᾽ εἰρημένον. 

Ἁ Ν »“᾿ ’ 9 ΝῚ ΄“. 3 37 

πει) ὦ δὲ κοῦφον ἐστι, καὶ νοῦν οὐκ ἔχον. 

ἀλλ᾽ ἕτερον αὖ ζήτει τι τῶν βαρυστάζ μων, 

ὃ τι σοι καέλξει, καρτερὸν τε καὶ μέγα 
Ἵ β7ε Γ᾿ 

’ὔ ὯΝ “- δὴ ’ 9 [4 ̓ τω ’ Ἧ 

Φέρε ποῦ τοιοῦτο δῆτα μοὶ στι; ποῦ ᾧΦράσω: 

βέθληκ᾽ ᾿Αχιλλεὺς δύο κύξω καὶ τέτταρα. 4400 
λέο 3 ἋἊ ς 4 ιϑ Ἁ Ἃ Ἁ »“, 4 

ἐγοιτ΄ ἂν, ὡς αὑτη ᾽στὶ λοιπὴ σφῶν στάσις. 

Ἐυ. 

1891, Δ ογβαβ δύ οχ Αημσοπο ἔπ τιτὶ 
ῬΙ 15: Ββαθθ η5 6Χχ  βοἢ Υ}1 ΝΊΟθ 6, 11Χ- 

{α ϑομο!!αβίθιη : πᾶπὶ 41] ρ΄ Θη1ι15 24 5- 
Φἢγ}} ἐγαοιπθπίππι ργοί ] γα πὲ ΘΟ θο15 
οἱ Επ5ίδι 5 ἀγαπ) 8.15. ΠΟῚ πη ΘΙ ΠΘΓΘ, 

Ἄοιβιβ ἴρ805 βυσηαηρδια. οὐη ΤΟΙ 
ΨΘΙΒΙΟΠΘ: 

Μόνος ϑεῶν γὰρ Θάνατος οὗ δώρων ἐρῷ. 

᾿ οὐδ᾽ ἄν «ι ϑύων οὐδ᾽ ἐπισσένδων λάβοις" 

οὐδ᾽ ἐσὶ βωμὸς, οὐδὲ παιωνίξεται" 

μόνου δὲ Π-ιϑὼ δαιμόνων ἀποςώτεῖ. 

Ναεβοῖὶ Ποῦ 

οἂρὶ: 
ΠΟΠ 58 Πρ" 115. 111,2 ΠῸΠ τη θυ πὰ ΘΠ Ρ]Ὸ 

Πα, 

ποὰ ἀπ]66 γεβοηδί, οαΥπηθ ἢ, δι Ὁ Γ88 
οα]θηΐ. 

᾿ᾶπο απὶρυρ6 5ο]αια Θιαάα πορ ποΥ]ὶ 
θᾶ. 

ΜοΥΒ ἀπᾶ ᾿πππ 6115 

1397. ζήτει τι τῶν. ΝΊΒ] [[ἃ 5ου!ρίατη 
56 1ὴ Ος αιοά οὔβθυναβ56 ΠΟ ΠῚ ΘΏ}ΪΏ],) 

Ἰϑοι!οη θη ἤδη Π.}}}}18 ἀρ ηοδὶ: 04, ἴὰ 

ΤΏ ΘΙ}}0Γ, ΠηΘμ 056 ζητεῖτε τῶν. [Ι͂ Β. 

φήτει τῶν οἰαιιἀϊσαηῖο νοῦϑι. θη ἴῃ 

αυϊηΐο οοα, ἡ ρου ζήτει γε σῶν, ηποᾶ 
5᾽ ΠΟΘΙ 6556 ν᾽ θπὉς 

ΣΙΔΗΡΟΒΡΙΘῈΣ Τ᾽ ΒΛΑΒΕ ΔΕΞΙᾺ ΞΥΛΟΝ. 

1399, μοι ᾽σὶ, 6δβϑΐ ὕγῸ μοι ἐςὶ, οἷ 516 
ἜΧΟΙ ἀεθοῦ : αποα οππὴ αν 15. ΟΡ Ρ681- 
Βρ᾽ σα! αΐθιη ρ εββίαϊ, ἰὰπὶ Ὠἷς δέϊαπι οὐ 

δα ρίοπίδη. Γηρταίιιπι Θηπι 414 βοπαΐ 
πῖον γοροῖα ἀρ: ποπρὰς ον. 

1400. βέθληκ᾽ ᾿Αχιλλεὺς δύο κύξω καὶ 
φ«έσταρα. ἴῃ Επτὶρ᾽ 15. ἀ θυ 15 οηθπὶ αἴὶ- 
ἕυν ἢοο νϑῦβιι Οὐμοι5, απ θην 1116 ἴδοα- 

ταὶ ἴῃ Το Ιθρθο, αδὶ Πογοῦς ἱπάποθθαπς, 

ἴὰν [6556 15 ᾿πἀ]θηΐ65, απο δρ᾽βοάί απ], 

418 1Ὠραΐνῖ γἰθ η ΘΧχοιανοιαί, ροδία 

ΒΙρΡυοββϑὶί. Ηϊἰς νϑῦοὸ 1ἄθπι β᾽σηὶΠοδέ, 
ατιοα ποϑὶς Γοντη]ὰ 6 [οββθύαι απ οἱΐαπὶ 

Το ἀοβαμηΐα, ἃ ψοιιβ ἰα ἀέ. 

Πυπο νούϑυτη, γϑίθυ πη 16 84 δαὶ 

ΟὐΠοδοῦαπι ορβουναία {ΠΠπιϑίταὶ Ὦδη, 

ϑοπίθγιϑ ἴῃ Π06}}0 ἀς ΤάΡα]α 1 υϑογὶ ἃ 

οἱ αἱ ϑαίονῖ δια, Ρ. 49, 

1402. γοιβι5 δβέ οχ ἔπιγὶ ῥ᾽ αΪ5 ΝΜ 616- 
ΒΡΤΟ : βϑαυθηβ 6 Χχ Οἴαιιοο Ροτϊηΐθηβ ΑΖ Ὁ- 

Β0ΠΥ}1, οὐ} 15. Ἰοσαϊη ῥ᾽ δηΐογθιῃ ρμτοίογι 
ΒΟ] Ἰαϑῖ6 5 παν] ρ᾽ 4]95 δὰ ΡΘη. Ρ. 780. 
δα ἢ ῖ8. ρὲ δία ἢ ἰβϑ᾽}} Ὑ]Ο ΚΘ ΠΑΡ: 

ἐφ᾽ ἅρματος γὰρ ἅρμα, καὶ νεκρῷ νεκρὸς, 

ἵσποι δ᾽ ἐφ᾽ ἵπποις ἦσων ἐμιπεφυρμοένοι. 



10ὃ 

Αι. φ᾽ ΑΡΜΑΤΟΣ 

ΝΕΙΚΡΟΣ. 

Δι. 

Ηυ. 

ἄιω 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ΓᾺΡ ΑΡΜΑ, ΚΑΙ ΝΕΈΚΡΩ 

»"» , “ Ν, “Ὡ 
ἐΞΉ ΤΑΤΉκεν αὖ σε και νυν. 

“ ᾽ 

του Τροτῶω. 
έ ὸ 

δύ᾽ ἅρματ᾽ εἰσέϑηκε καὶ νεκρὼ δύο, 
[ς ΡΣ. ΟΣ 3. 3530.) Ἢ ἃ 5 ’ὔ 

ὡς οὐκ ἄραιντ᾽ οὐδ᾽ ἑκατὸν Αἰγύπτιοι. 
Αι. 

Ἁ ϑιωδ, 9) 3ε3) δ ᾿ς πῷ. Ἁ ἢ καὶ μνηκέτ᾽ ἔμοιγε κατ᾽ ἔπος, ἀλλ᾽ ἐς τὸν στο μὸν 

αὐτὸς, τὰ παιδί᾽, ἡ γυνὴ, Κηφισοφῶν, 

1405. Οοη, δύ᾽ ἄρριωτ᾽ εἰσήνεγκε. 
1405. καὶ νεκρὼ δύο. ὝὙα]6 0 ἸΘρΊεαΓ 

δύω. 

Τάδθπ δάβουι!ἑ γα] οΚαπανῖιβ δά Ἐπ τ]ρ. 
Ῥβώωη. ρ. 220, Αἰμποαπι ἔουπιϑηὶ δύο 
Ττγαροἶδ βεβρα τϑϑ[ πὰ πάϑιη 6586. [η0΄ 
Π6η8, ρδιξθιη 8 ΠΟΡ1}15 οχ Βυθο ἢ 60 

ῥήσεως ἰδ} {1118 τοὶ ἸρῃοΓα ΟΠ 6 ΡΘηΪ(8 

οὐϑδοπγαίδη [1586, Το Β 4 ΠΠΘη1 ᾿ΠΠ11} 

Πα δϑβέ: 
τῇ ̓ μῇ δὲ τσαιδὶ τέφανος, ἡ μία μόνη 

τούλεως ϑανοῦσα τῆσδ' ὑαεθδοσήσεται,, 

καὶ τὴν τεκοῦσαν, καὶ σὲ, το. 9’ ὁμοσσό- 
θοὺς 

σώσει. 

Τιεσοθαίαιν οππὶ ἔα Ἰβθί πη 56 η 8 π 1188 οἱ 
τηθῖτὶ [48 6, 

καὶ τὴν τεκοῦσαν καί σε δύ᾽ ὁμοσπόρους. 
Τη τ τηϑη βία 511} 18. Υ1}15 ἤθη 46- 

γορϑηἀδπΠ) 6586 ΠΟ ἀπ Χ], ᾿ρ56 486 ἴῃ 60- 

ΓᾺΠπὶ 56 ἢ ΘΠ 18 Π| ΟΠ 6581] Δ4 Εατὶρ. Οὐ. 

857. 0] 
ῬΡΠΣ [5ΕῚ ἀεθεῖ, Π δι." 

μέγας γὰρ ὠ᾽ γὼν, καὶ βλέπω δύο ῥοπάς. 

Αἰ δος νἱν ᾿θη 6 ΘΛ 155] 115 ΕἸ ΘΟ 15 

Ῥυοίεβϑϑοι, πὶ 5101 σοῦθα ἀδγὶ ποη [δ ο1}6 

Ρδύτιν, 4"ῖ}4 16 64 |1Π46 πον ΐ, φμαηπέιηι 
ἸΉΪΟΥ ᾿ΘΊΤΟΤΑ εἰ ῬΕΟΒΑΤΑ ἐπέεγϑὶὶ, (υἱάθ 

σοὶ. ἴθι ϑορἢ. Εἰ. 1024.) ποβ. οπὶπθα δά 
ἐδυυϊαπι βυδπι γονορὰϊ ἴῃ ποία αἰ ΘΟΡΒ, 
Α]- 519: Παννθβϑί αι το ρυ ἤθη θη, Παοά 

ἴῃ. Β6η8 1} ̓ ανὶρι ἀθὶ ἢ δύο ρῖο δύω το- 
Ῥοποηῃάιυπὶ 6886 βϊαί 6 11, 
5019 00 Δ ρ πη Θηΐο 

αι σα 518 

116 οβίθπάςδί 

Αἰοἷβ. δύω τιϑι(αΐππι Ὡοπ 1556, 

οθδουναν! Παννθβῖτ5 δαγεὶ 10 6}}} ". 847. 

γΘΥΒ π᾿ 6Χχ Ἠδ]οηδ 1099. ᾿ 

Ροβίθυϊογοπι ἐουιπαη Αἰίΐοος πο τοῖα - 
9588 ὃ Ππάθηδιη σοΥΡρίθ 8 "ἔπ θη 65 

ΡΟΐΠα5 [6] ἀγοθϑβὶν 556ῖ, πᾶ 6Χ Ἰρ- 

5115. ΘΟΓΓΙρί618. ἀν πηθηΐατῖο ἢ ὅς 
50] 6 ηΐ θοηΪ ἰ5τ1 ποι πθ5. πη 8 ἢ) Π16ἢ- 

ἀὰ ἀοἔθμεογε, ΠΟ δ ηἸπια ἀν ον ἔθ πί 65 νῖχ 

απίθαμι 6586 ΘΊΘΟΙΠῚ ψΟΘΘ 1} πὶ, 1Π 
απὸ ἀδβουθοηήο ἀἰνθυβὶβ Π]0 615 ΟΠ 
Ια ρ81 51} 10 γα }}}, Ὑδυβαπι 6χ Οοιηϊοὶ 

ηοϑίτ! ΕΔ 5. ρτοία] 1847. ααοπὶ 

510 [ἢ ΠΡ 65515 ἱδριδγαΐ : 

καὶ νὴ Δία γ᾽, εἰ δύω λεγοίπην ῥήτορε. 

5ε4 ἀἰδοαῦ ᾿ΟΙΑΒΙΒΒΙΜΌΒ ΡΕΟΡΕΒΒΟΚ 
ν δΥδατη 1ΠΠππ| οἴη ἢ 5 516 Ἰθοίαπι [1 : 

καὶ νὴ Δία γ᾽, εἰ δύο σοι λεγοίτην ῥήτορε. 
Θιυτά πλῖνιιπ), 51 ΠΙθγογα πὶ οἰΐπν ἀδβογῖρ- 

ΤΟ 5, δα αν δτδνὶ ΤΠ 6. 1115, ρΔΓΌΠΙ 4116 

ἀδιδά τον δύω Ξε ρ6 ρῖὸ δύο ἰῃ οϑ᾽ ἀπ. πὶ 
γϑηθε ὃ Ηϊο ἴῃ ἄσοθιβ ἕθρ', οοάά. 
4105 8 ΠῚ ΒΘ γα πῆ; 80 ρἴΠ] ΓΘΡΘΙΘΥΔΠῚ 

δύω, χιιοά τ 1Πϊ Βογα ρα] πὶ ποπ ἰπ] 6 οἷΐ, 

ὯδΟ ἴῃ τηοτὰ {πὉ, ααἶπ ΑτΙσδ πὶ ἔογι ἃ πὶ 

᾿δροηθύοιη. Ὠριῖπι ἰη Ο. απ| σοά 6 χ 

Πη8} 010 }}5 δχιδίιβ δϑί οαΐαπηὶ ἀποῖθ8, 

Ροιβρίοα φυδηίιπι ροΐθϑί βου ρίππ) Γ6- 

Ροτοῦ ΔΥΌ, ἤοο τ θ᾽οΙπα ποὴ ᾿πάἢρ᾽6- 
"δαί π᾽δᾶ θῃιθπάδί]ο. 

1408, αὐτὸς, τὰ παιδί᾽, ἡ γυνὴ, Κηφισο- 
φῶν. Οπιηΐὶβ γεποιῖς. ΘΧ ρδυ πὶ τηδ]ἃ 

ΠΠ ταν] οὐ πὶ ΤΠ π5. ρ,αία "ἢ Π11}115 γ6Γ- 

55 σογίιρογαΐῖ, σορα πὶ ᾿ΠΒΘΓΘΠ60, 

41π|ε5 ΠῸΠΠ]47 ἀξ 5 ] τ6 1) ΤΥ Ρ]ῈΧ 6888 ἀ6- 
βεραΐί. 8516 δῃϊαν νυ ]ρὸ Ἰορ [Π} : 

αὐτὸς, τὰ παιδία, χ᾽ ἡ γυνὴ, Κηφισοφῶν. 

Τῃ Β. χ᾽ ἡ γυνὴ χᾷ Κηφισοφῶν. Ῥοϑίε- 



δ ἢ 
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ἐμβὰς καϑήσϑω, ξυλλαβὼν τὰ βιδλἴα" 
τ: " ΡῚ ΄“ 7 

ἐγὼ δὲ δύ᾽ ἔπη των ἐμών ἐρώ μόνα. 
3) Ἁ 3 Ἃ ϑ Ἁ 3 ὃ “- 

ἄνδρες σοῷοὶ, κάγω μὲν αὐτοὺς οὐ κρινῶ. 
τ410ὺ 

οὐ γὰρ δι᾿ ἔχρας οὐδετέρῳ γενήσομαι. 

τὸν μὲν γὰρ ἡγοῦμαι σοφὸν, τῷ δ᾽ ἥδομιαι. 

ἐὰν δὲ κρίνω; 

5 ρτ ΩΦ 

οὐδὲν ἄρα ττράξεις, ὦνπερ ἤχϑες οὕνεκα. 

λ 3 

τὸν ἕτερον λαθὼν ἄπει, 
ε ᾿ Υ 5 Ὁ Ἁ 4 
ὁπότερον ἂν κρίνης, ἵν ἔλθη μὴ μάτην. 
εὐδαιμονοίης. Φέρε, ατύϑεσσέ μου ταδί. 
3 -- ΑἉ Υ̓͂ 

ἐγὼ κατῆλρον ἐπὶ ποιητὴν. 
τοῦ χάριν: 

Ἂ Ἁ Ἐ Ήλγα ἵν᾽ ἡ πόλις σωϑεῖσα τοὺς χοροὺς ἀγη. 
“ ω . , , ὁπότερος οὖν ἂν τῇ. τοόλει τραραινέσειν 1420 

-“ Ὑ φρὸ 

μέλλει τι χρηστὸν, τοῦτον ἄξειν μοι δοκῶ. 

τορῶτον μὲν οὖν περὶ ᾿Αλκιβιάδου τίν᾽ ἔχετον 

τἰου 6 ΠῚ ΘΟρΡαΪδπὶ τη δύσι τη δ πὶ τί6 ρστῶ- 

ψαΐπ}, τ{ταπλη 6. ΓΘ ρα ᾿Βοιη Οἶς. νὃ: 

πιθίαΒ. ΕἸΘραπίον βιρία ν. ὅ87. Βαο- 
Οἶλτ15 ΑἸ ς 

πρόῤῥιζος αὐτὸς, ἡ γυνὴ, τὰ παιδίω, 

κάκιστ᾽ ἀπολοίφοην---- 

Οοηΐεν ποίδιῃ ἃα ν. 1802. Οπαιη 5ἰ6 ἃ 
1}6 [856 ὲ δάϊειι τι, Ιάδτι οἰΐα πὶ Ἐ δἰ βἰεῖο 
ρ΄ οι 588 γνἱα], 

ΗΤςο δοά. τιΈ Β. Ππαθεῖ, τὰ παιδίῳ, χ᾽ ἡ 
γυνὴ, χῷ Κηφισοφῶν. 

1411. ἄνδρες σοφοί. Βῖς ἴγο5. ΠΘρῚΙ 
οαπ| Ὑαίοαηο οἱ ρ πη γις δα. Θαοά 
σαϊοο ἤππς Ἰοοίίαν φίλοι ΡΥΪπη πὶ 6- 
ἀϊταπι ἕπτ τη οἴ οῖπα ῬΉ1]), Ζ1πί2, η65- 

οἷο ἀπάθ:; 566 τηϊταιοη}85 οδιβᾶμ 46- 

ΡιΘμθπάθνθ τὶ νἱάθον, γονθα δος 
ΘΟΥΓΘΟίΟΥ 6556. οὐ 41 1 νοσαίϊνο, οἱ 

84 σἤογιι ἀϊγθοία, αἴ δὰ Δοσορουπηΐ 

οἰϊαιη ᾿πίθγρτγοίθϑ, 4105 ἴθπηθιθ 5ϑοι 8 

51. Θηΐ ἀαΐθιη ἴῃ σᾶβη γϑοίο, 5 Δ α- 

ἀϊτὸ νϑυθὸ εἰσί, σοφοὶ τοί! πα: ρυῖον Βα- 

8116 6 η 515, οἵ οχ δὰ βουγαίατῃ [αἰ ἴῃ τἴτὰ- 

46 Ν᾽ εποία, Π]|Ὸ4 φίλοι ργουβιβ δυοίο- 
υἹαίο οαγεί. 

Ῥ1α]6 {πο δοά, ἄνδρες Φίλοι, αυοά ἴῃ 
8110 Π}}0 γθραγθιδιη: ἢ ᾿ 

1417. πύϑεσθε. ΟἹ. ἀκούσωτε.----“αδί. 
Ιη Ὁ. τοδί. : 

1418. σοῦ χάριν: ἴτω. ἱπιίογγορδίϊο 

ἴῃ {085 σοα 4. πίη δἀϊ. Βογη. Ψπ|ηΐἴε8, 
Οναίαπάτνι, οἱ επί. ΡΙαἰοπὶ {τ θυ 
65: :1η Α] πα ργσῦβιι5 θπλ1558 ΡΥ ΒΟΠᾶ : 
ἴῃ τοοδηίοτῖ 5 αἀδοτίρία5. “ΕΠ βο γ] 8 : 

τη 81 Τλαν]ρ᾽ 465. ἸΔα 6, Εἴ γδον;, ν ΘΓ 51 Π|1- 

115: Θατη δα ῖπ|., ἴδ πα 8 ἢ] ρΘ᾽ ] Δ ἢ 6 

οἵ ρῥγοίουν ατη, ΡΤΊΟΓΘΙΙ 56 ΠΡ 61 ἢ σοῦ 
Θταϊηροῖ ἔαοἰ Οομηΐοι5. ἘΠ] πβάθηι ἀ6- 

δύ 6558 ρδίβοπθ ᾿ 86 ρϑγοποίαίϊο ἃς 
Δ] δνὰ νογβ. 1494. ἔχει δὲ περὶ αὐτοῦ φτίνω 
γνώμην. Ῥοβίονϊογθπι Ζβοθ υ]ο ἀτπιο οοἤἀ, 

{ΠΡ ασπῈ : πη 15. 611] σοηβθ ΐο, ΕΠ ρα], 

τοῦ χάριν. Αἀβοτὶρία ἴῃ οοα, Ρ]αΐο- 
π͵θ8 ΡΘΙΒΟὨδ. : 

1420. ὁπότερος οὖν ἂν--- α]6Ὸ ᾿πν Θ 588 
γοσα]α δἴιπὶ οῖνὶ 1806, ἂν οὖν. ΝΙΠΠ] 
ὯὉ ᾿πιριθ858158. ἀΠΠ πο θαπὶ ρΎῖπ5. ἸΠΒΡΘΟΙΙ 
οοἀ 4, Ναπο ἀδιθαμπι ἴῃ Ο. ΄ιθ γΘ- 

5.Π{π| σόοι πὶ ογάϊποπι ΓΘ ΡΘΥΪΟ, 

ὁπότερος οὖν ἄν----ϑῖο οἰδια ἴπ Ἰιοο οοά, 
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γνώμην ἑκάτερος : ἡ πόλις γὰρ δυστοκεῖ. 
Ἐυ. 

Δι. 

397 δὲ Ἁ 3 ο“,᾿ ’ ͵ 

εχϑι 3 ὥερι οαὐὗυτου τινα γνωμὴν Ξ 

ν 
τινα : 

ποϑεῖ μὲν, ἐχγαίρει δὲ, βούλεται δ᾽ ἔχειν. 
3 35 ὦ - Υ᾿ Υ̓ ’, 
ἀλλ ὁ τι νοειτὸν, εἰπᾶτον τούτου πέρι. 

ΕΞ 
΄ .ῳ ἀ : “Ὁ 

υ. μισῶ πολίτην, ὅστις ὠφελεῖν πτάτραν 

βραδὺς πέφυκε, μάλα δέ γε βλάπτειν ταχὺς, 

καὶ τρόριμον αὑτῷ, τῇ πόλει δ᾽ ἀμήχανον. 
Δι. 

Αι. 

1424., Τῃ ἴοο 6οά. πα ἴῃ πηθηθν. {ε1- 
Βυΐα ἢξο ρεγοοπίδεϊο Ἴ 5 ἢ γ]ο. ΝΜ 6] 115, 
απ} ν᾽ οίαν ἴῃ Β. ἀἀδθοτρία ΕτγΙρΊ- 
415 ρϑυβοηᾶ. 

1425. διυιμηίι8 16 γϑυϑιι5, (εβία 56}1Ὸ- 
Ἰαβία, οχ Ἰοηΐβ ΟΠ Φρουροῖς. Τπ 8110 

δ᾽ 56 θη Τηαρίοὶ ἀγαμηηαΐθ, οὐ {{{}}8 

διδί Φοῖνιξ ἢ Καινεὺς οταΐ Ποιοΐσιβ ἰϑίθ 
γ ΓΒ 18, 4Π Ἔτη ἴῃ Γ6πὶ 5ι8πι ἐδ χὶὶ Οο- 

τη] 6115 Βα ρτγα ν. 706. 

εἰ δ' ἐγὼ ὀρϑὸς ἰδεῖν βίον ἀνέρος, ὦ π’- 
λιῆται. 

46 Ιοπθ ΟΠ ο ν᾽ ἀεπάτπς Βϑῃι]οῖι5 ἢ Ἐ- 

ΡἈἰβί. εὐ ΜΊΉ]Πιμη. 
1428. μάλα δέ γε βλάππειν ταχύς. 

δὶς. Β. 7υχία ᾿πηρΓ65805 : Α. Ο. μεγάλα 
δὲ βλάπσειν σαχὺς, αἱ οἱ ϑυϊάεβ ἴῃ Σί- 
ῷνιοι. Ψυϊσαίαπι ργθία]], τη αυο βλάπ- 

σειν ἈΌΒΟΙαἾ6 ροβίζιπ), οἱ μάλα γε δἀ 

φωχὺς τοίοτγίατ. 

1431. οὐ χρὴ λέοντος σκύμνον ἐν πόλει 
φρέφειν'" 

ἣν δ᾽ ἐκτραφῇ τις, τοῖς τρόποις 

ὑπηρετεῖν. 

Τηΐεν 05. σΘΥΒ18 ᾿ηθάϊι5 ἰπβατίι8 ἢΪς 
σοι ρδι δέ 1) αἴ. οαλ 108 : 

μάλισπω μὲν λέοντα μὴν πόλει τρέφειν. 

Ῥαγύμ δ ποία Πα 15 Γπϑγαηΐ, 41} ἔνα - 
ἄθιη Οοιηΐοο ἐβοἴδι βίαι ποη οἰ ἴδοο- 
ταπΐ : [{Ὁγ01}}18.. ΘΧΡῸ 586 ηΐ ΒῸΡΡΟΒ11- 
οἴππη νΘΓΒΊ1ΠΊ, 51 ΓΘ ΠΕ ]Π} τ ἃιΐθ οὐ θὰ 
να] ἰςβοπί, απ) 58{18 ἀδιηπαθαΐῖ οπη 
5 ϑιη6ῖ ἴρδα5 ἱπϑρίϊ8, ἔστη Ῥ] αἰΔΡ ] 

ὩΧΝΝ “" [ ᾿ ΤᾺΝ “ [ 3 
εὖ γ᾽, ὦ Πόσειδον᾽ σὺ δὲ τίνα γνώμην ἔχεις ; 1480 
3 ᾿ς ’ 4 3 , ’ 

οὐ χρὴ λέοντος σκύμνον ἐν ποόλει τρεῷειν᾽ 

Θασίογ Γἃ5, 4α| Πᾶη6 5Θη θη 8πὶ ρτοΐε- 
γΘη5 ἴῃ Α]οΙ Ὀ᾽846 ρΡ. 21. πυ]}] πὶ δά }16- 
ΥΩ] σΘΥΒ115 ΘΠ] ΟΠ 6 [Δ οἷ, 564 4] ἀηΐα 
ποβίγαπι ίαΐθπ νϑίθυοα [γαοίαθαηΐ ροῦ- 

[85 απ! ν 5 μοί Ππ8 ρᾶ 551 [υ 1556 ηἴ, 418} 

τι Π11Π| ΔΙΊΘαΪ νογϑια ΘΟ ΧΊμΐ, ΘΔ 5] 68- 

56. ΤΙοπρ6 ΔΡβ αν ἰββίπη 5. ΕΓ βππί εἰ] πὶ- 
Πππὶ Ὀοηὶ νἱτὶ, σοθονῖς 5115 8460 ᾿π]|64 1], 
αὖ 5] 50] οἴβιι ατπη 4 πδιηρίϑιη αἰγοο  551- 

ΠΠΠΊ ΡΟΥΪΓΟ ΘΙ" ΘΠ θη 8) ΠῸ5 ΨΘίθΓΠΠΙ 

Βουρία Γθπιθγᾶγα οἰδιη 6 ηΐ : ἸἀθιηηΠ6, 

5] τη 6 6Ἷὰ ἴῃ θάγθανῖθ ᾿πβ} 505 8116 115 11- 

θνανῖι5 ἸΠΐθ νϑηιβίοβ ροδίθ ΨΘΙΒ118 
ΔΌΒΟΠΙ 4 ΤΝΕΕΒΟΙΒΕΙΤ, 14 ρτῸ ρθη] - 
0 ΒΑΡ οΥ] νο]απηΐ: ἰδηΐαπι ρα 605 νᾶ- 
οΐ φυδίιπον νοὶ ααϊπη6 θΥ 15. ΠΗ Ϊ 15 888 - 

ΘΠ ]ΟΛ πὶ ἁποίου 58. Νδα Ρ6Υ 805 ᾿Ισθὲ 
ἃ Θ᾽ ΓΔ ΠἾΒ ΒΡΌΓΙα ΒΕΡΤΕΡΈΓΕ: 5[η Π}8 

14 ἀροτοαϊαΐαν, οἱ σοη δβεϊπι νοΐ 8η- 
{4118 115. οΥἸ πη ἰηιθηίαηΐ, 110 5] Π16 
πῆς ἃγοθββαηΐ, ἴϑιι οἷβ ορίο αἱ ᾿πορίϊ- 

ΔΓῸΠῚ ΠΟ ἀδιηπθηΐα, 481 Π16 Π1865- 
4115. ρβοϊαΐι πη 1 οοπῆάο,. Θαΐρρα 
ἢ 6] υββοόυθθ ἢ 860 ἴγθβ οὐάά. “ΠΟΙ ΠῚ 
Π6 'π τη0 αυϊάδιη ν6] (6 Π1115511}} πὶ ἃ - 

Ρανοὺ νεβε]ρ τη ΓΘ] 6 {1 ἃ Πη6 νθ1815. Ηἰς 
5105 1516 6 ροββθιης τ ἔθοὶ ᾿ῃ Α ρο!]!οπἷο 
1. 1117. Νόοη ἰαπηθη ἔταβίγα βϑίαρθγθ 

γί άε ον, δὶ ἰηααίναμ ααφηδηὶ {θεῖ 

ΠΠΘ 5. ΠΟΠΙΪΠΪδ, 4ἰ ποθὴ απ τη] π|π 
δηΐα δῖ 8 ϑίαϊθ ραπησ σης ΟὐΟ- 
τηὶςο δάβυϊί. οι σού ααΐα βϑπίθη δῦ 
βδηι ἀϊχογαί Ἐπ] ρ 165 {0115 ΘΟ Π6}ι- 

.« 
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“Ὄ ἐ Ἀν ἃ “ φ᾿ ς “ 

ἣν δ᾽ ἐκτραφῇ τις, τοῖς τρόποις ὑπηρετεῖν. 

γὴ τὸν Δία τὸν Σωτῆρα, δυσκρίτως γ᾽ ἔχω. 
ε Ν ΕΝ Χ " Ι εν "ὦ 
ὃ μὲν σοφώς γὰρ εἶπεν" ὁ ὃ ἕτερος σαφώς. 

᾽ 9 57 , « ’ 5» 

αλλ ἔτι μίαν γνώμην εκαάτερος εἴπατον, 
Ἁ .- ἤ ω 2. 5 ῇ 

τερι τὴς πόλεως ἣν τιν ἐγετὸν σωτηρίαν. 

Ευ. 

Ἁ 

581ὴ σ ΘΙ 5108, ᾿Θρ᾽ 4] ογθπη 1116 Ἰοοαην ἔπ- 

ἴανα ογθἰα1, 5] ραν Ἐν ρΙά] Ἰδσονοΐ 

οἴ γ} 5. ἰο ] ἀΘ πη 416 γϑιβ᾽ 15. 508 Π| 

ῬΓΟρομδ δῖ βθπίθπίδ : ἰΐδη 116 νΘΥΒΌΤΠΩ 

1Πππὶ Ια ον 6 Ποη πη8ρ᾽η0, ΞΘ θη 8, ἢ 118 

οὐἀ1. Αγνθρίμπι δχπὶ ροβίθα 16 1π|8- 

διβίγι, 4πὰ πὰ 115 βᾶρθγθ ἡπᾶπι {1118 

ΘΟΠαϊΐον νϑ]]6πηΐ, 8115 δα πὶ ΕΓ ΙΡΙ ΑΙ, 

4115 Βάσοθο, 411} δἰϊατη 8|1π5 ΟἾἸοΟ ΓΟ. 

{γα 6 γα Σ νυ θο ἢ ἀ1 0168 Ὠ1}1] ἀθονανθ- 

Ταπέ. Ηος ἀθοϊαναΐ ροβίθυιο ρᾶ}}8 

Β0ΠΟΠῚ δα ἤπης ἰοσιπι. αν8 ρΐον π5- 
416 δά νεῦθᾶ ἔν τισι Ὀθηδ Ποΐεβ εϑβί, εἴ 
6 νϑίθγια Οὐ οονα τ ΘΟπηΘη 18 118 6Χ- 

οοΥΡία ; βρθοίδίαμιο 111 ἴγο5 Εἰ τ ρ] 415 
ψΘΙΒι15 δὲ ἀπο5 ΖΕ ΒΟ Υ}1, 4π8165 605 6Χ- 

μι θοπΐ οοἀά. εἴ ποβίνα δά ο. Θυ 86- 
ααππίπν πᾶιιο] ΠΟῊ 5; οἷ ἴδιὴ νθ 8118 
ΘΟπαοΓ πιὰ 1{Π1π85 Ἰπίθγρυθῖαβ {ΠΠΡῚ 
{6 Γ6. 

ραν πὶ σΘΥΞῚΠῺ, 4ΠΠ 61 6 ἰοχίῃ 6]θοῖ, 
Βα θὲ ]ς 604, 

1457. εἴ, τις τοτερώσας---ΒΘΥΡΊΘΓα5 εἴ 

τις τστερώσαι οὑπὶ ἢὰς ηοία. δὶ 8. ρεγ5. 

40}. 1. ορί. Ἑαά. οἸπηθ8 εἴ τις πιτερώσας. 

Τλεοοίο, ὁ ὕοηο, δα! 10 Π65 ΟΠ 68 : Π66 50- 

Ἰαπι δῷ. «θὰ οι οοάἀά,. ΟΠΊΠ6Β: ΠΟ 

Δ|1Π6ν ροδίδιι 50} ρ5 1556 τη ϑη]} (ϑβέυτη 68 : 
Δ ΠΊ ΟἸΙΠ} ἰἃ ἴθ Ἴ1ἃ μοι Βοηα, ρυουΪ γ61- 
Ὅο δἰίθγαμ βῖη 8 σορι]ὰ 81:16] ποη ρο- 

651 : εἴ σὶς τοτερώσαι---καὶ αὖραι αἵροιεν. 

Δα ἸΙοᾳυθηαὶ [ογπηᾶιη 8] 106 αἴης πη Πἶπ}6 

1η50} }Π}8 τὼ Καὶ αβέθυιιβ {101 ἤοὴ 58115 460 ]8- 
τάνογα ἢ Νοιι]ηδίϊνιβ. οί 8050] υ{1|5 

ΡΙῸ ρθη ϊνο : εἰ, τοτερώσων σός σνος Κλεό- 

Κρετον Κινησίᾳ, αὖραι, αὐτοὺς αἴροιεν ϑε- 

λαγίαν ὑπὲρ τ-λάκα. Ουἱ τοί Ρυ1Π41551- 

Τη85 τη 6 Π6088 5116 Π|10 ργοίθυ 01. τ 0 
ἀδπλαιη σΟΥΓρῈ γα ἱποὶρ᾽8) αὐ αἰιοα ποιὰ 

εἴ, τις πτερώσας Κλεόκριτον ἹΚινησίᾳ, 

πο 0 58Π11π|. 86 οἰϊαιῃ δ] θΘρ8 Π8 681, 
Ροινογῖαβ οἱ σουθ πη ρᾶϑ' ΔΕΕ1 ποη ἰΐα 

811 14 1|5, 41π ογθάδιη. 6 Ἰηθρίδμι 

πᾶποὸ ποίαϊαιπ ἀοἰδίμσυμη {π||556, 51. 8}- 

ἰθαιϑπι Ρ 6Ϊο 5 0]] σαγθίττ, Πα π Ὀγἃ 110 - 

δῖ ἴυϑη) Γοίγοίαν 5565. [)6 ποιη]ηδ- 

ἴϊνο εἱ δοοιβαίνο ΔΡ5ο] αΐ6 ροβ1015 νἱ- 

ἀδηάι5 ἀτορουῖβ 46 [18]. Ατί. ᾧ. νἱ!. 
οἱ χχχνυ. ϑδωρε ἀπθιδι! ροΐαβί αἰτο 
6881 γΓΘΟΐοηθ ἃ ΠπΠ8 110, 516 ροΒΙ{ιπ 511 

ΡδυΠοΙριαηλ πϑαΐσαμη, αἱ ἴῃ Π,γ8. ν. 18. 
εἰρημένον δ᾽ αὐταῖς ἀπαντᾷν ἐνϑάδε-- 

566 1π64π|0 1181] πΟπ ἢ 811 νὶ οΧ Θπ ρ]α τ101- 

νὶβ οὔνία. Ὑ|ι46 γαϊοϊκοπαγίπιη δὰ Εὰ- 

Τρ. ῬΗθη. ρΡ. 101. ε δὰ Πίρρο!]. ν. 25. 
ΒΌΡΒΠΟΟΙ. Απεΐρ'. 259, ᾿ 

λόγοι δ᾽ ἐν ἀλλήλοισιν ἰῤῥόδουν κωκοὶ, 

φύλαξ ἐλέγχων φύλακα. 

56 ἢθὸ {τὰϊδίιοῖα δι ηΐ1. Αὐβίδυ ἢ απ 

εἰ Αρο!]οηϊπη. Π0Ὁ1}]65 ΕἸ δέ! 605 

ΘΒ πὶ ΠΟ οἵ ἡπδίμ οι 56 616 η 685, ΡΓΟ- 

1 θά ι6 οἴϊ8πη ν 615. 1452. οἱ 1458. ἰΔη- 

ασδιη ΑὐἹβίορ μὰ 1πά ]ρπ05. οὔ 6 ]0 πο- 

ἴᾶ5886 τοίνυν: ΚΘ ἢ οἰ αβῖθβ, απο ΚαϑΒ- 

ἴθυιι5. 1π4]1οἴ πη. ργοῦθαὶ. ὉΠη]ὰ6 τη8]6 

ΘΟ οι θαῦ οὐ γ6] 14 15: ἰάθοον, 144, 

Θἀ1α] ἕσερον μὲν οἶδα, γγῸ0 60 404 ἴπ 
11 0.15. οπλῃ] 5. ἸΘρὶταν, ἐγὼ μὲν οἶδα. 
Ἦὸς 5] 415 ποῆ ριοθ δῖ, βθρίθπι νΘ 5118, 
4] ἰδ πη θῃ ᾿Π51 1951] ἤθη 58 ηΐ, 4υϊθιβα 86 

1ποδὲ ἈΠ] υἱἃ σου ]οξα ᾿αβοῖν δ, ΡΓΟΙΒΙΒ 

τρια ϊοί, Ἰ000 516 δοηβίϊαΐο ροϑί Υ'. 

1456. 
περὶ “ἢ; πόλεως ἣν τιν᾽ ἔχετον σωτηρίων. 

Εὐριπίδης. 

ἐγὼ μὲν οἶδα, καὶ ϑέλω φράζειν. 

Διόνυσος. 
λέγε. 



ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

Υ̓ ΚῚ ’ ε Ν -ο [4 

αἴροιεν αὖραι πελαγίαν ὑπερ ὥλάκα. 
, Ἂ ,ὔ - » «547 7 

γέλοιον ἂν Φαίνοιτο" νοῦν δ᾽ ἔχει τίνα : 
3 ᾿ “ “Ἴ ν» κὕ 5.» 7 

εἰ ναυμαχοῖεν, κατ᾽ ἔχοντες ὀξίδας 1440 
ἀν ν ΕΣ Ἂν , “- 9 ΄ 
ῥαίνοιεν ἐς τὰ βλέφαρα τῶν ἐναντίων. “΄ 

ἐγὼ μὲν οἶδα, καὶ ϑέλῳ φράζειν. 
λέγε. 

[τ Ἁ "“ 37 Υ͂ 39. ςε ’ 

ὅταν τὰ νῦν ἄπιστα πῖσ) ἡγώμεϑα, 
Ἂ » 5} ’ 3 “7 τὰ δ᾽ ὄντα πιίστ᾽, ἀπιστα. 

ἫΝ 
ἾΠ κᾳῳ 3 πε λ ὶ 

σῶς : οὐ μανγάνω. 
3 Ἷ ΄ Φ ΕΠ αἷς Χ 
ἀμαϑέστερον πως εἰπὲ καὶ σαφέστερον. 

θυ. 
- "» ΄“- “ ΄“ Ε ᾽’ 

εἰ τῶν σσολιτῶν, οἷσι νῦν τοιστεύομιεν, 
΄ 9 ΄, π ἈΓ1..9 4 

τούτοις ἀπιστήσαιμιεν" οἷς δ᾽ οὐ χρώμεϑια, 

τούτοισι χρησαίμεσο᾽, ἴσως σωϑ εἶμεν ἄν, 

Εὐριπίδης. 

ὅταν τὰ νῦν ἄπισπα πίσϑ᾽ ἡγώμεϑα, 
ΝΣ δ᾽ 2) , ΠΝ 5 σὰ δ᾽ ὄντα τοΐσ«᾿, ἄπιστα. 

Διόνυσος. 
΄- 3 ,’ 

ως δ ου μανθάνω. 

Ἂ ΄ ΄ 3. τῷ . ΄ 
ἁμαϑέστερόν τσως εἰπὲ καὶ σαφέστερον. 

Εὐριπίδης. 

εἶ σῶν τπολιτῶν, οἷσι νῦν πιστεύομεν, 

σούτοις ἀπιστήσαιμεν". οἷς δ᾽ οὐ χρώμρε- 

ὅ,α, ' 

φούτοισι χιρησωαίμεν" , ἴσως σωϑεῖμεν ἄν. 
εἰ νῦν γε δυστυχοῦμοεν ἐν τούτοισι, σσῶς 

3 ΄ ’ 3 ΄ ν » τἀναντία τὐράπσποντες οὐ σωζοίμεν ἄν: 

Διόνυσος. 

εὖ γ᾽, ὦ τπαλάμηδες- ὦ σοφωτάτη φύσις. 
΄ ᾿ ΄ ’ 

αἰ δαὶ λέγεις σὺ; 

Αἰσχύλος. 

σὴν τοόλιν νῦν μοι φράσον--- 

1440. γυ]ρὸο 516 Ἰδρίταιν 16 νΘΥΒ15: 
εἰ νωυμαχιοῖεν ὧν, κατέχοντες τ᾽ ὁξί- 

δας--- 

Τὴ π]Θ 1} 7, βουιρίιπη τϑρϑυῖ, αἱ οἰϊδηι 
οβδί ἴῃ Ὁ. 

3 .- ΄ ϑνν εἶ ναυμα χοῖεν κατέχοντες ὀξίδας---- 

Τηάἀς μιοοϊῖνο {1 νϑιᾶπὰ ὙΘβ 676 
Ἰϑούοπθαι ς 

3 “ ΑΙ κὸ ν8) ὁξ εἰναυμαχοῖεν, κᾷ τ᾽ ἔχοντες ὀξίδας-.---- 
κατὰ εἱ κᾷτα 58 }06 ἃ |}Ὀ7Ὰ}}}56 ΘΟΏΙη11- 

[ἴα ἔμονο, αὐ ορδογναΐαι. ἔα] δά ν, 

958. Ραγίϊοι]α ἄν 16 ῬΤΟΥΒΙ15. ΘΒ. 1Πιι- 

ΟἍΠ|5. : Ἰπρογίαπια ΘΟρ], οὐ 4Δ]16η8 51ρ- 
ὨΪΠοΔίο νϑυθὶ κατέχειν. απ πᾶ πο- 
ἴᾳ5 ΒΟ. 6 Π5 ΡΥ] πη γΪὰ8 ΘΠ] 6η65 δα τηᾶ- 

παι μά θ 60 εἰ 50 Πρ 6] ΕΧοογρία. 851- 
ΘἸΌΙ ἰοχῖμβ 265 ἃ Καὶ πβίθιϊαηο αἰ οσί, 

ΡΕΪΠΊ 8.185 11185 ᾿Π5Ρ 1610, ἀοη 46. 868]1- 

δον Ἐχοουρία, 51] ἔονίθ παυάτη νϑυϊοίδ- 
ἴ65. 80 60’ δποίαίθ {πθυϊηί, ΑἸ ἀϊπᾶ, 

αυδ8η), υπἃ Θχοδρία, ΓδΊ 4125. ΟΠ 68 ΕΧ- 
ΡΓοββουαηΐ, νπ]ραίϑη ἸΘοίΙο 6 πη μὰ 6 : 

ϑΟΔΙ ρου δ πο νϑγβπ ὨἾμ1], ΑἹ 
τππῖοα 1118, 41 ἃ γ6] 14 18 αἰ 556 η 111, 

4υφη8πΠ) 68 651, ααϊάνο μὰ θο Ὁ } δι δα]- 

(1. Βειη. «πηῖ26» ΟΠ ΠῚ πὶ ΟΡ .1π|8, 4181 

Πϑρ  οχθυπηΐ δά ον ο5 ΘΝ η65, Π8η| Καὶ π5- 

θγ5. 6 4υϊάθιῃ πονῖΐ, ᾿π 4τπὰ μ8 0 ̓ρβᾶ 
ποϑβίτγὰ Ἰϑοίϊο ἰοϊ! ἀθ οχϑίαί [ΠΠΘ.15, 6 

ὙΠῸ 8ΡΊ66 ᾿ᾶ1Ὁ6, Ιάἀομλ 18πὶ οὈβεγνᾶ- 

ὙΠ Ὲ5 ΒΕΡΙ ΔΩ ν. 1161. ΜΜΙΠνΑΥΙ 5011 

4υ1 Βαυ το] μη 15 Ζαμπδίζιιβ, 6}}85. ΘΧ 

οἴ οἶμα ρτοά τ 6] οσἀη58 χὶ. Οοιηοάϊα- 
χα δά το, Βα] θηβεῦ τοίην ρο- 
1105 ΘΧΡΙ 586 111, αα ἀηὶ Πα. Βουη. {ὰπ- 

[ῖ8. Ἐπδιυϊίηθ 781) {πὴ τα ]οΓ, πε μο- 
ἀϊ6 δϑύ γαυ ββι μηδ ἢ 

510 βου ρίι5 οδί Π16 νοΥβ5 ἴῃ οοά. 
εἰναυμαχοῖεν, κατέχοντές τ’ ὀξίδας. 

1448. ἴσως σωθ)εῖμκεν ἄν. δῖ΄᾽ο ρουῖΐθ 
οιπθπάανις αν Ἔβίιιβ, οὐ 75. ἡπιἀ οἴπιι 
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ο, "“, χι φ᾿ 

εἰ νῦν γε δυστυχοῦμεεν ἐν τούτοισι, τρῶς 
’ ΡῈ ἱ 3 [ ᾽᾽ 

τἀναντία τοράττοντες οὐ σωζοαίμεν ἂν ; 
εὖ γ, ὦ Παλάμηδες, ὦ σοφωτάτη φύσις, 
ταυτὶ τούτερ᾽ αὐτὸς εὗρες, ἢ ἵζηφισοφών ; 

ΟΕ ’ 4 

τι δαὶ λέγεις συ; 

ἐγὼ μιόνος" τὰς δ᾽ ὀξίδας Ἱζηφισοφώῶν. 

τὴν τοόλιν νῦν μοι Φοάσον 

τορῶτον, τίσι χρῆται" πότερα τοῖς χρηστοῖς : 

ἶ δ. ὧν} 

μισει καπιστα. 

γ᾿ “ ΝᾺ 4 ᾽ὔ , 
πῶς οὖν τις ἂν σώσειε τοιαύτην τοόλιν, 

πόϑεν; 

.᾿ .ῳ 9 ὦ 

τοῖς ττονηροῖς δ᾽ ἥδεται; 
οὐ δῆτ᾽ ἐκείνη γ᾽, ἀλλὰ χρῆται πρὸς βίαν. 

“ “ 
ἢ μήτε χλαῖνα, μήτε σισύρα ξυμφέρει : 

1460 

σοηβεπαηξ οοἀὰ, Α, Ο. ἴῃ ἀα]θὰ8 σω- 
ϑείημεν ἂν, υἱὖ ἀρυὰ ΘαἸ απ ἴπ σαφέσεε- 
ϑον, ἴοτιηα (μη πιδίϊοῖὶβ ἰγααϊ 501, 
οαΠη6 ἀϑϑπ6 {1 ογαηΐ ΠἰὈγα τὶ, βοὰ απ 
ΑΙ1Ο15 δα] θπὶ ροΘ Ε15 1πτπιϑ[αἴα ἔα, Οοη- 

ἴον Τουρίη δά δηϊάδιι 1, 49. Π]ς 
Ἰοφιοπάϊ ταῖϊο ορίδίν πὶ ἢδρ!έαΐ, οἱ 
50] θυ πὶ δβΐ, αἰοὰ σα]ροὸ ἰδριίαν ὑσως; 
σωϑῶμεν ἄν. 

ΤῸ οοά. οἰΐδιη ἴσως σωϑείημεν ἄν. 

1455. πόθεν; Νορδίῖο τηογαΐα Ρ6Γ 
Ἰῃ1Θυ ΟΡ ΙΟπ θη. 816 ὕοπο. 976. ρει- 
οὐποίδῃ!! ἀπ]: οὗτος, σ' κόπτεις ; μῶν 

ἐμὲ φητεῖς : τοβροπάσδι ΔἀοΙ ΘΒ 6 ἢ8 : τῦσό- 
γεν 9 Ἰὰ ο5, οὐδαμῶς, 564, αἵ αἷΐ Ηο5γ- 
ΟἸ 18, με ὑποκρίσεως. ΨΊάΘ Ἠεπιβίοι- 
᾿ναδῖτη δ ἃ Γι οἰα πὶ ΤΊιη. Ρ. 115. 

1457, χρῆταϊ τσρὸς βίαν, 1"15 πιὶ οὐ- 
δἰ: υἱ αἰἰϊίιο" οοαςία, ΔΛοίιαγη, 78, 
τυρὸς βίαν ἰπίνομεν, οοροδαπιι δίθεγο, 

γαΥ] 58 0512 Π1}ν1 Οἵα ΡΤ ΡΟϑ᾽ ἴυη6 πρὸς 
Δάνου θ᾽ ον τη νἼΘ 61} 8151 ποι} πρὸς βίων, 

νὲ ; πρὸς ἀνάγκην, υἱ, ἨαροδϑαΤ δ: πρὸς 

εὕρισκε νὴ Δί᾽, εἴπερ ἀναδύσει πάλιν. 
ἐκεῖ ᾧράσαιμ᾽ ἄν" ἐν αδὶ δ᾽ οὐ βούλομαι. 

μὴ δῆτα σύ γ᾽. ἀλλ᾽ ἐνθένδ᾽ ἀνίει τἀγαθά. 

καιρὸν, ΟΡρονπιπε : παρὸς εὐσέξειων, γὶ6 : 

τορὸς ἡδονὴν, λισιηάθ: ἃἰ Δ ]π6. πηι} {8.. 
αὔθ ΤΘΟΘΠΒΘΓΘ ΠΊΘΙΙΠ) ΠΟ Θϑΐ Σ ΠπΠοῇ 
Θηΐπι ἰεχίοοη ἴάο1ο. πρὸς βίαν ροτρθγαπι 

ΟσΘρογπαΐ ϑορ]ιοο] 5 Ἰητουριθίθα, ἴπ 
ΕἸδοίτ ἴοθο, ἡπθ θθπ6 αἰδιϊποίμ!η 

ἀ64]1, ν. 1460. 
« 4 Φϑ ““ 2 , “- ᾽ 
ὡς, εἰ σὶς αὐτῶν ἐλπίσιν κεναῖς πάρος 
Ψ) ΓΙ . “- “ ἀ6Ὃδε»" Ν 
ἐξήρετ᾽ ἀνδρὸς τοῦδε, νῦν δρῶν νεκρὸν, 

’ ’ Ε Ν Ν ΄ φόρια δέχηται τἀμὰ, μηδὲ σσρὸς βίαν, 

ἰκ8 κολαστθ προστυχῶν, φύση φρένας, 

οὐο εβὲ: μηδὲ, τυροσυχῶὼν ἱροῦ κολαςοῦ, 
φύσῃ φρένας τορὸς βίαν. Οποά ποη Ἰηϊο]- 

Ι6χΊ 556 Ραγιβίηιι ει Ῥγοίθββουθηι ἃ 6.18) 

Ἰοσιιπὶ οπτθη  8η}. 

Ἰ464. μὴ δῆσα σύ γ᾽" ἀλλ᾽ ἐνθένδ᾽ ἀνίει 

τἀγαθά. κυβτεπυβ: Μειτὶ σταϊϊα βονὶ- 
θεπάλιηι οοὶ ἐνϑάδ᾽ ἀνίει, κιἱ τοῖο ἰαῦοι Μ-ς. 
Ἰαιὶς. Ἰίαπθ, ὃ νοπο ὃ ν᾽ ἀθμητ5 ΟΥΡῸ, 

4] τσ 1, γοοορία Βμδ6 Ἰροιίοπο, ρ6- 
αἰ θπ5 ᾿Ἰποοε αὶ σουβαδ: 
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Α ρο ῇ »“ 

τὴν γῆν ὅταιν νομιίσωσι τὴν τῶν πτολϑμίων 
“" : ΄ Ν Ν , , “ ’ὔ εἶναι σφετέραν, τὴν δὲ σφετέραν τῶν τοολεμίων" 

τσόρον δὲ τὰς ναῦς, ἀπορίαν δὲ τὸν τοόρον. 

’ὔ 5 

κρίνοις ἂν. 

Ἄι. ' 

“ Ὰ ε Χ ΦΥΝ , ’ 
εὖ, τλὴν ὁ δικαστὴς αὐτὰ καταπίνει μόνος 

αὕτη σφὼν κρίσις γενήσεται. 
« Ἂ Ν Ω ες Ἁ “ 

αἱρήσομαι γὰρ, ὅνπερ ἡ ψυχὴ “έλει. 

μεμνημένος νυν τῶν ᾿γεών, οὗς ὥμοσας, 
“ Ἁ 9 7 5. ἊΣ [2 “ Ἁ , 

ἢ μὴν ἀπάξειν μ- οἱκαὸ. αἰροὺ τοὺς Φιλουςζ.. 1470 

ἩΤΛΩΣΣ ΟΜΩΜΟ Κ᾽, Αἰσχύλον δ᾽ αἱρήσομαι. 

τί δέδοακας. ὦ μιαρώτατὶ, ἀνθρώ . 0 ς, ὦ μιαρ ᾿ ἀνηρώπων ; 

ἐγώ : 
3 - 9 ΄ὔ ἿΝ Α ΕΣ 
ἔκρινα νικᾷν ΑἸἰσγύλον, τιὴ γὰρ οὔκ; 

μη δὴ | τὰ συγ᾽ αλλ᾽ [ ἐνϑαδ᾽ α ] νει} 

τὰ ] γαϑα. 

1 αποτία 5οάθ βϑροηάριιβ δϑὲ : 56 οοη- 

σοάδπι {01 1Δ πὴ θ τι 6556, 4Ὁ18 σ᾽ ΠΟΤᾺ θ8 
γϑεθυπὶ ἵηροι ρτϊηιϑιη 5ο πη ρου ῥγοάποοῦο, 

τὸ Οὔβογνανι δ ἴ,υ8. 157, Ουϊά ἴϑοΙε5 

αὐἰηΐο μ6646, [Δ πλίβοτα ἔταςίο ἢ ἐνθάδ᾽ 
Παθοὲ οἰϊαπι οὐ. Οὐ. βϑὰά 1ηὴ ἀμποθιβ 
ΔΠ115,. ὉΠῚΏ ἱπιρ ΓΘ5515 Θβὶ ἐνθένδ᾽, 4η04 ρ6- 
πα] απ 6556 ἴαοι] 6 ἀθργθῃθπάϊ ᾳπϊσππ- 
408 πιοῖγα ΡΥ] πιο} 5 1 0.15 8 ΠῚ, 

1466. τολὴν ὁδικαστής. ὅδ᾽. ἄπο οοἀᾷ, 
οὐ ρυιπιανῖο δα τ, Ῥανγ σα] πὶ γε ἢ θβοῖο 

πηἀα ἀὐδθοινθγαπί ΓΘΟΘ ἢ ΠΠ0165,1η 4} 15 

πολήν γ᾽ ὅ---Ρο} 5 πη Ὁ. οἵ οοά, εὖ γε 
σπλὴν ὅ--- 

1469. μεμνημένος νυν ---Ἴ 100 681 νῦν. 

Τη Β. μερνημένος νῦν δὴ ““ὧν---- 1465 νοσι- 

αῖα δὴ ἱπίθγ γί πηθη 1} 6556 ΔΙ ΓΘΡΠ115 

νυν, 4ποα ΟἸΤπὶ 51:0 6 ΒΟΥ Ρ ΠΠ), ἢ ἰο χίαπι 
ἀταηβ] ἴα ἔπ, Ῥοβί νϑυθὰ οὖς ὥμοσας 
οοά. Ο. Βαροὲ ἴῃ σοπίρχίινϑ 50}16 φρὴν. 

κατελθεῖν: ηποΐ αἰτι ἃ ρ]οββθιηδ δι. Υ'.. 

Ἐ6η. «ἃ σοὺς φίλους οἱἹ, ἐμέ. 
1471. ἡ γλῶσο᾽---( αὐ. υἱ ᾿πηρ 685], 

ἡ γλῶττ'᾽ --οὐϑιι πὲ ᾿ρδ1ι5 Ἐπιν ρ᾽ 415 νοῦθ8, 

αἴσχιστον ἔργον μ᾽ ἐργασάμινος πτροσδλέπεις ; 
, Ὁ» 3 Ν δ Ἃ τ 7, “ τί δ᾽ αἰσχρὸν, ἣν μὴ τοῖσι )εωμένοις δοκῇ .; 

“ποι πΔ {ὉΥπι8. πα ἴα Ὁ] πο ἀδ]έ, Ὗ οτ- 
8118. Ὁ πο Β6οιπΠ6} ἴῃ ἤπ6 σοάά. οἰΐαπι 
ΠαΡθοηΐ οὗ, ροΓρθυδπ,. 

1475. σοῖσι ϑεωριένοις. 516. πηοπιθι.: 

Ψ]ρο τοῖς. ΨΊάο βαριὰ αὐ 286. 772. 

Ἐπ δαΐεπι ας νϑῦβὰβ ρᾶγοά!α Εν ρ᾽ ἀ 6] 

ψΘΙΒῈ5 ἴῃ “Ζ)οἴο : 
, Ε Σ Ν -Αἵ Α, -“ ΄ τί δ᾽ αἰσχρὸν, ἢν μὴ σοῖσι χρωμένοις 

δοκῇ ; ἡ : 

Ἑππάθπι νϑυβι πὶ 5886 πη ἘΠ ρ᾽ 46 πὶ ΓΘ. 
ἰονϑὶῦ 1, ποθ γῖχ,, 6}115 ἀἸΟΥΠ ΠῚ) 6 Χ 

Μβδοϊοηθ γϑέουε Αὐποπεθιιβ Ρ. δ82. Ο,, 
ψ ογβιιβ αυ]ὰ [Δ 661] 5, ῃ16 51 0} πηρ΄Ἀπι - 

Λαΐδα λέγουσι τὴν ἹΚορινδίαν τσοτὲ 

Εὐριπίδην ἰδοῦσαν ἐν κήπῳ τινὶ 

σινωκίδα καὶ γραφεῖον ἐξηρτημένον 
ΕΠ 2} ᾽ ζ “ ΄ 
ἐχοντ᾽, ΑσπϑἌόπκρινοι, Φησὶν, ὦ πριησα ἐμε6)9 

«ί βουλόμενος ἔγραψας ἐν σρωαγῳδίῳᾳ 

ἘΕΡΡ᾽ ΑἸΙΣΧΡΟΠΟΙΕ. καταπλαγϑεὶς δ᾽ 
Εὐριπίδης 

Ν ΄ 8. δῷ ᾿ ᾿ ᾿" ΄ 
τὴν σῦύλμων αὐτῆς, καὶ γῶρ, ἐφή, τι4 μι 8 

δοκεῖς 

σύ γ᾽ αἰσχροποιός, ἡ δὲ γελάσασ᾽ ἀσε- 

κρίϑη" 
“ 4Ὄο7 4» τμβμξορ.}} ν - , δ Ξ 

“ι 9 δισχρον, ὧν ΜΉ τϑισι χϑωμνοις Θ 

ΚΉ . 
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ὦ σχέτλιε, πεεριόψει με δὴ τεϑνηκότα ; 
’ὔ ὮΝ ᾿ Ἁ »“᾿ 7 9 ΄“᾿ 

τίς οἷδεν, εἰ τὸ ζὴν μέν ἐστι κατ) ανεῖν, 
: - “ Ἁ ΝἉ ΤΌΝ [4 

τὸ τνεῖν δὲ δειπνεῖν, καὶ τὸ κα)νεύδειν κώδιον ; 

Δι. : 

Χ Ἁ [Ω 

ἵνα ξενίσω σφὼ πρὶν ἀποπλεῖν. 

“ὦ [4 ὍΣ ἥ 3:91 

χωρεῖτε τοίνυν, ὦ Διόνυσ, ἔσω. 

τί δαί ; 

ἊΣ , ; 
εὖ τοὶ λέγει, 1480 

ΝΥ ἈΝ ὙΠ ἈΝΤ, 5 “- ’ 
νὴ τὸν Δί᾽" οὐ γὰρ ἀχϑομαι τῷ πράγματι. 

ψευθα διὰ ἐῤῥ᾽ αἰσχροσοιὲ κα ΐ ἴὼ Εἰ ατὶ- 

ΡμΠ5 Μεάδα ν. 1546. 

1477, Ῥατοάϊα δῖ νϑύβα πὶ ἘΠῚ} 1014 15 

1 ῬΏΓΙΧΟ, 4108 βούναν! 5᾽ο ει : 
τίς δ' οἶδεν, εἰ ζῆν τοῦ. ὃ κέκ ληται 3α- 

νεῖν, 

τὸ ζῆν δὲ ϑνήσκειν ἐστί; σ'λὴν ὅμως βρο- 

σῶν 

νοσοῦσιν οἱ βλέποντες, εἰ δ᾽ ὀλωλότες 
οὐδὲν νοσοῦσιν, οὐδὲ κέκτηνται κακά. 

14 εϑῖ, ἱπτεγριθίθ ανοῦϊο, ΕἸοΙ1]. Ρ. 494. 
Οιἷ5 5οῖῖ πηυνῖπ νΊνϑΓθ,) απ Ποο, νἱ- 

ν6Ι8 
πο πο5 γοΟδΠη115, 510 τ 0ὙἹ ὃ Π06 ΘΟ ῖΘ 

: Ἰιααοέ : 
τον 8 Ἰαθοιαΐί νἱΐᾶ - 4] 511Π}}}}}Π} 

ἄϊειι 
ΟὟ, Π}156 1115 ραγϊίον δύ ηοῦῦο νᾶοϑί. 

Ἐδάδαν βεπίθπιϊα εγαῦ ἴῃ Ἐπ ὶριἀϊ5 Ῥο- 

Ἰγ14ο : 
«ίς οἶδεν εἰ πὸ ζῆν μὲν ἔστι κατ) ανεῖν, 

σὸ κατϑανεῖν δὲ ζῆν κάτω νομιίξεται; 

οἱ ἀϊνεοιθῖ8 νυ ]5 ̓η ΠΙρροΙ γίο ἸΘρ {1 

ν. 196. ἶ 
ἄλλο τι σοῦ ζῆν φίλτερον, ἀλλ᾽ ὃ 

σκότος ἀμπίσχων κρύπτει νεφέλαις. 

δυσέρωπες δὴ φαινόρεϑ᾽ ὄντες 
σοῦδ᾽, ὅτι τοῦτο στίλθοει κατὰ γᾶν, 

δὲ ἀπειροσύνων ἄλλου βιότου, 

χοὺκ ἀπόδειξιν τῶν ὑπὸ γαῖαν. 
μύϑοις δ᾽ ἄλλως φερόμεσθα. 

1479. χωρεῖτε ποίνυν, ὦ Δοίνυσ', ἔσω. 
ϑ'8ρ6. οὕ) νοραῖνο 5] Πρ α]αν] ν θυ) πη 

Ρίανα! α δά θέαν, απαπάο δὲ Ρ] αγο5 ἐΪ- 
τοοΐα ογδιϊοηθ, ὕπῈ5 Ἰὰ πἰ πὶ ΘΟμρ6||ἃ- 

αν. 1γ5, 1166. ἀἄφετ᾽, ὦ ̓γάϑ᾽, αὐτοῖς. 

Οὐομοθάϊι ἐἰ|15, ὁ ϑογιθ. ἴα νϑυῇ ἀεθα, 
ΠΟ ΚΘΙῸ ὁ ῥοη. ὕεβρ. 975. 

19), ἀντιθολῶ σ᾽" οἰκτείρατ᾽ αὐτὸν, ὦ πά- 

Φερ, 
καὶ μὴ διαφϑείρησε, ! 

Ἐχοιηρία ἂρ (οιμίουπὶ Ποβίγι! ἔγθ- 
ααδαΐθι ουνία. δ1ο δίϊδηι 111. Τ τε η- 

{15 Δ άεΙρἢ, οἵτοα ἤπειῃ : 

Νιυῖο δάθο 51] Οὔ" δᾶπι| γθη}] ΨΟ}}}5 Π168 

νῖτα 1 ν 188, “Ζύβο ἶπ6, 68, 

4αϊὰ ποη 7058 1η} 5:8 ΡΓΟΥΒΒ ΟἹ ἢἰᾶ 
ΟΠ) Ἶ 10 ΟὔϑΘ απο , ἷ 

τὴϊδδα ἴδοϊο : οἰ Ἰ6, δι ἶΐθ, ἔχοΐίο 

αυοά νοθ]5 {π|6ῖ. 

Βορῖ, (Βἀ, Οὐ]. 1104, τσροσέλϑετ᾽, ὦ 

παῖ, τσωτρί. 1112. ἐρείσατ᾽, ὦ τσαῖ, ““λευ- 

ρόν. 1102. ὦ τέκνον, ἢ τυάρεστον : Ἐργο- 

δὶ πυραίαν ΠΘαί }μ15 δα ΡΒ οοί. ν. 969. 

ὦ σχέςλι᾽, ἢ τολρμιήσατ᾽--- 

1480. ἵνα ξενίσω᾽ σφὼ τορὶν ἀποσλεῖν, 
-τ- εὖ τοι λέγεις. Ὑα]ρῸ Ἰορίταν : τσρίν γ᾽ 
ἀσπελϑεῖν.---εὖ λέγεις. . ἔν πϑιθι. δὲ ΟῚ 

δουιρίυμι πρὶν ἀποσλεῖν.---οὖ λέγεις. Τὴ 

Β. τυὐρὶν ἀπελϑεῖν.----εὖ λέγεις, Ῥεῖίιπο 
ν᾽ άθς δ ν ΠΟΘ" ] απ γε ἃ Ὡ0]}}0 οοά66. δ 6’ 

ΠΟΒΟΪ : πὸ Θᾷη ἴῃ αι 6, 6586, 61}}}18 

ναγ]οία5. Καὶ πβίθυο Ποἢ 58115. σου δίθ ἰπ- 

ἀϊοαία, απανῖθ. Βροηβίοια οοηίθπάδμι : 
ἴα) ἀποπλεῖν οτη) γαΐ, ἀπο Πδρῖος, 

ΘΟΒ4 06 ΟΡ ΐπ]08. ρτίθυνθ, ἀσελϑεῖν ηἷ- 
1}}} 4] 11 6986 «παι 4105588, 64 ἴᾶ0ο- 

ταθαΐ πηϑίγιιμι. [τ ἀσοσλεῖν Θχ Ομ οὶ 

811 τη 418 ργοάπ οὶ πο ἀθθξ: δχ οἷά 6- 
ταύ βυ 0, παι απ 1η [6] 1] 6 γὸ- 

5{Π{π|586 6 σοπῆδο : εὖ σοι λέγεις. Ὑ1ἀ6 
Ῥας, 984, Ῥίωαϊ. 198, 
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Ἷ Α ὙΦ ΟΝ Ν ϑδς αἱ τὸ τὲ 
μνᾶκαοιον 94 ἀνὴρ εχῶν 

͵7͵ ΕῚ ,ὔ 

ξύνεσιν ἠκριδωμένην. 
Δ ΟΝ ἘΡῊΝ -“ 

τοαρὰ ὃξ πολλοῖσιν μαὴ εἶν. 
σὴς Ἁ ΐ- ᾧΦ “" ὃ ’ 

δὴς γὰρ εὖ ᾧρονεῖν δοκήσας, 
7 Υῇ “" 

πάλιν ἄπεισιν οἴκαδ᾽ αὖσις, 
5. ἔτιϑ ΝᾺ χῶ Ν “ , 
επ ἀγασὼ μὲν τοῖς τοολίταις, 
“5 ». -“ "» « "“" 

ἐπ᾿ ἀγανγῷ δὲ τοῖς ἑαυτοῦ 
, ἅ [4 

ξυγγενέσι τε καὶ Φιλοῖις, 
Ὅν Αι Ν Ἂ “ 
ὀιὰ τὸ συνετὸς εἰνα!. 1490 

Ξῇ ἧς ις  ιτς χαρίεν οὖν, μὴ Σωκράτει 
' 7 “ 

ταρακοργήμιενον λαλεῖν, 
3 , » 

ἀποδαλόντα μουσικὴν, 
’ ’,ὕ 

τὰατε μεγιίσταοι τοαφαλιτοντα 

τῆς τοαγωῳδικῆς τέχνης. 
ἋΣ 

τὸ ὃ 
3 Ἁ “ 

ἐπτὶ σεμνοῖσιν λογοιῖσι 
Ἂ ; “ " 

καὶ σκαοιφισμοῖσιν λήρων 

τορὶν ἀποπλεῖν. 510 δ[ΊΔπ ρΟΒΙΓΘΠῚ ἢ πὶ 
Ἰηβροοίαβ οοά, ΨΊα46 ποῖ. δά ἔαρΊπθη- 
τὰπηὶ Χὶϊ, ϑθηθοίμτ8. 

1482. μακάριόν γ᾽ ἀνὴρ ἔχων. α- 
βῖθιυιβ βου θα πα μακάριος ἀὰ Ναΐ. οο04, 
ἤάδια σθηβιὶϊί: πὸ ἴδιμθη ἀϊο ἃη 60- 
ἰδχ 116 ρϑυίοα!δι γε μαρθδΐ ἢ66 Π6, 

ἴπ ἀυοθυβ Βδρ115 βουιρίαι τ ρθ νᾶ πὶ 
μακάριος ἀνὴρ ἔχων : εαἀθιηηπ8. ρῥίαῃα 
βουϊρίατα 68 ᾿ῃ ὦ. ΟΝ οοάϊΐϊσαπι οοπ- 
βϑηβιιπι μοπκάριος μ᾽ αἰ] δγᾶτα. βίμ!6, οἱ 
αποὰ γε5 δβὲ ἀΐϊσαην. Νὰ {Ππ4 μακώριον 

ἰοηρ8 δ] αρϑμἊι5. ΠΟ 5816 σΟΙ Γδοίο θαι 
βῶρις: τθῖαν τὰ ΘΟ οἰ Ἰαβίοβ οὐ θη δχ- 
ΡΠ οδΐ, φῃοά ἤοὴ Δηϊηδάνθειθν ἀμὴν {{π||Ὲ- 

416 Ρίοου! ἀπ ῖο ἴῃ ὁ04168 410 1815 681 
ΑΙάϊι5. ιοά δά ραιουΐδηι γε διἰ{ἰπεΐ, 
ϑδμ ΓΘί απ], αὖ εἰς σοῦϑα5 6} 5661 σα τη 
ΒΘ] 410 1.8 οἴη ηἾ 5. 6ϑ5θῖ ππϑίνὶ, πθιη- 

ΡῈ 1ιοο δῖοι :- [πὶ ΟΠ  αύτιτ, ρτῸ {70- 
οδαῖοο ἀϊπηεῖθι' θυῖν ριβομίοιβ, ριωκώριον 
μΐς ποη 8ο τι) δἰ σα μΕ11|5 Θϑί, 564 δἰϊαιῃ 

δϑῃίθηθ ὦ 6] 115. θοὴν Θἢ11, αι ρΘμδτὰ- 

Ἰῖ5. οδέ : θοῇ δῃΐηι ὺσ ἀὰ άβοινίο, ἀ1ο]- 

ἴὰγ, 866. 30} 16: μακώριόν γε χρῆμά 

ἐστιν ἀνὴρ ἔχων ξύνεσιν, αιοά ἀεῖπάε δοπ- 
Βυιπμδίαν ΖΡ ΒΘ ἢ] Θχθιρίο. ΝΒ ἔν6- 
ἀυθηταβ 86 6]ΠΠρ8] 5 υβέα μεν] χρῆμα. 
Μοηδπάσν ἀραὶ Βεοπιίδίαπι ρΡ. 9. 

εὑρετικὸν εἶνωί φασι τὴν ἐρημίαν, 
Δά φίο νϑύβθι ν᾽ 46 5πηληῖ νἱγὶ 9Ὁ- 

βϑυνατὶοηθμι, Ῥ]ομὰ Ἰοσα ΣΟ 686 ἴῃ ἴ,γ8. 

677. 
ἱππικώτατον γώρ ἔστι χρῆμα κᾷἄσοχον 

. ψυνή. 
Μίπα5 δ] θραηΐον οἰΐδιη ἢΐο 604, μακά- 

ριος ἀνὴρ ἔχων. ἴῃ Ρ]. 782. ὡς χαλεπόν 

εἰσιν οἱ Φίλοι. Οὐομο. 286. χρήματα τῦο- 
ρίξειν εὐπορώτατον γυνή, Εἰ οἷο ρᾶβ5᾽ πη, 

δάοο υἱ τατον ἩΠ θγάγιοϑ Πὶς Ἰαρ505 ἔι1886. 
1488. ϑυρνὰ οὐπουνανὶ ΨΘΥ5118. ἰδί09 

{το μαϊους 6858, φάοναμι ποπη}}} γι ε1- 

[ναρῖο τα] ται Γἀθναπί.. Ηΐο πιϑίν! ἰαχ 

Παρ (αι τσσλλοῖσιν: ν, 1496. σεμνοῖσιν : 

ν, 1490. συνεσὸς, ποις τὖ να]ρῸ, ξυνεσός. 
[βία οοάϊοῖθια. δεααν τοίγαρ πηι. 6- 

᾿ηθπαατὶ ἀδυθθαηῖ, 1 Δ. Ο΄ βουρίαπηι 

συνετός. 
1497. Ῥεγρϑύδιι ἴῃ Ος, σχαρηφισοοῖσι, 

σα 95], σχναῖςς 
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διατριδὴν ἀργὸν προιεῖστ)αι, 
πταραφρονοῦντος ἀνδρός. 

ΠΛΟΥΤΩΝ, ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ, ΧΟΡΟΣ. 
Ὧλ. ΑΓΕ δὴ χαίρων, Αἰσχύλε, χώρει, 1500 

καὶ σῶϑθε τποόλιν τὴν ἡμετέραν, 
γνώμαις ἀγὰαῖς, καὶ τταίδευσον 
τοὺς ἀνοήτουςφ᾽ «τολλοὶ δ᾽ εἰσίν" 
καὶ δὸς τουτὶ Κα λεοφώντι φέρων, 

καὶ τουτὶ τοῖσι ποορισταῖς, 
’ ἀρ 3. ε “Ὡ λ. ἤ ᾿ 

Μύρμηκί 9᾽ ὁμοῦ καὶ Νικομάχω 
Ἅ 9» γ. 

τόδε δ᾽ ̓Αρχενόμῳ" 
Ά , 05» 3 “ ᾽ [κἡ 

καὶ φράξ᾽ αὐτοῖς, ταχέως ἥκειν 

ὡς ἐμὲ δευρὶ, καὶ μὴ μέλλειν. 
β᾿ .Ἃἡ Ἁ ιν Θ᾽ 9 Ἁ 

ἂν μὴ ταχέως ἤκωσιν, ἐγώ, 1510 

νὴ τὸν ᾿Απόλλω, στίξας αὐτοὺς, 

καὶ ξυμποδίσας, 
9.9 ’ “ , μετ᾽ ᾿Αδειμάντου τοῦ λευκολόφου 

Δι. 

1509. εἰσίν, 516 οὔ ἠιπείγαμ βουῖθθη- 
ἄσιῃ: γυ]ρὸ εἰσί, 

1504. καὶ φουτὶ)---5. Α, , Ψαροὸ 
καὶ τούτοις. 

1510. κἄν μὴ ταχέως ἥκωσιν, ἐγὼ--- 
516 ἃηαρῶβίο σοηδίδῃΐ 581 Πα π|6 τ], 1 ]}- 
Ρὸ κἂν μὴ ταχέως ἥκωσι. Ιπίορεν γοῖ- 
815 οὐαί ἀρ Βυϊάδη ἴῃ δεῦρο, ατοά 
Τουρίτ5 ἱπάϊοανι: εαπάδιπ 6. ἡ δ ΠῚ 
τγοβδίϊξαϊ 8. ΘΟ] θαι ἀθηημ ΓΘροῦῖ- 

Τη15 ἴθ Ὁ. [Ἷ Β. βοτιρίθπι ἥκωσιν, 564 

οἰ ἰβϑμ ἐγώ. 

1512. Ἰῃ ξυμαοδίσας Αἰοϊπηναηὶ ν ]- 
5Ὸ ὨΘρΊ οἴη 561 νὰ ηὖ {ν68 ΘΟα 065. 

1818. λευκολόφου ν᾿ ἀθίαν ΠΪο 6556 ἢο- 

Ὠ]6 ἢ ΔρΡ0Θ (νὰν 6 ἢΘιἷΠ 6 ρτορυῖο ρθΓ 
ἀ δε ἰϑοηθι [οί πι, ΑΑϊπαπίι5, 46 0 
εὶς δρίταγ, ἤϊβ. ουδὲ ΓΘ ασο] ορ 4, 

κατὰ γῆς ταχέως ἀποπέμψω. 
ταῦτα τποοιήσω" σὺ δὲ τὸν ὃ ἅκον 
τὸν ἐμὸν ττωράδος Σιοφοκλεῖ τηρεῖν, 

Χοπορποπί! Ηε!]οη. Ρ. 25. νοοᾶίπν ’Αδεί- 
μᾶντος ὃ Λευκολοφίδου. 516 δπΐπι ἴδ 18- 

βϑμήμππι δ σοαἀ4. Πάδίη, ἤθη, υἱἱ ροῦρθ-: 

8} δαἀϊίαμπι 681.. Λευκοροφείδου. ῬΡοϊοΞὲ 
ἰδτηθ) δἰἸδπὶ ΔΟΟΙΡΙ ΡΓῸ ΠΟΙ 6 ρΙορτῖο, 
516 166 1π0 γαίθγθπί ϑοΒο] βία, Εἰρο]15 
1η {7γθὶθιι5 Αἀϊπηδηίαϊα απὸ ᾿παπσοομαξ 
5165 46 86 Ἰοσ 6 ῃ!6Πὶ : 

οὖκ ἀργωλίον δῆτ᾽ ἐτεὶ τσάσχειν ποῦς" 

ἐμὲ, 

σὸν Λευκολόφου τοαῖδα :} 

1815. σὺ δὲ τὸν ϑᾶκον. ] 00 σὸν ϑό- 
νον. οΙοσβα ἴῃ Ιο απ ρΘΠΌΪ 85 γΟΟἷΒ γ6- 
οορία, οἱ β'6 φοῦγ 18. ΠΕ} 6 7158. Υαΐ, 

οοἄ, οβῖ6 Καβίογο, μαῦοι ϑῶχκον. ϑε 

Ἰνϊο, ὧὐ πῆγα 1529, θᾶκον βου ῖθὶ ἀοθις 

ὁχ Αἰεδουθ αι τι51.. 
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καὶ διασώξειν, ἣν ἄρ᾽ ἐγώ ποτε 
δεῦρ᾽ ἀφίκωμιι. τοῦτον γὰρ ἐγὼ 

, ’ ͵ Ἷ , 

σοφίᾳ κρίνω δεύτερον εἶναι. 
μέμνησο δ᾽ ὅπως ὃ πανοῦργος ἀνὴρ, 1520 

καὶ ψευδολόγος, καὶ βωμολόχοξ, 

μ»ηδέποτ᾽ εἰς τὸν )ᾶκον τὸν ἐμὸν 

μηδ᾽ ἄκων ἐγκαϑεδεῖται. 

1λ. 
, Ψ -“-᾿ 

Φαίνετε τοίνυν ὑμεῖς τούτω 
4 

ΝᾺ ε 3 Ω 7 
λαμπάδας ἱερὰς, χᾷμια τοροπέμπετε, 

τοῖσιν τούτου τοῦτον μέλεσιν 

᾿ καὶ μολπαῖσιν κελαδοῦντες. 
“᾿ ΑἉ Ε] Ἑ 3 Ἁ 9 ᾽ ΩΝ 

Χο. πρῶτα μὲν εὐοδίαν ἡγαιηνν νι ΠῚ 
«ε ς“ 

κἐς Φάος ὀρνυμένῳ δότε, δαίμονες οἱ κατὰ γαῖαν, 
τ έ ᾽ὔ 9 “ 9 Ἁ 3 , 

τῇ τεπόλει μεγάλων ἀγα)ῶν ἀγαδϑὰς ἐπινοίας. 1550 
᾽ Ν ’ ’ δ 

πάγχυ γὰρ ἐκ μεγάλων ἀχέων παυσαίμιεϑ᾽ ἂν οὕτως,᾽ 
ἀργαλέων τ᾽ ἐν ὅπλοις ξυνόδων" Κἀ λεοφών δὲ μαχέσϑω, 

39 ΟἿ , ΄ ͵ 9 9 7 ᾿ 
καλίλος ὁ βουλόμενος τουτῶν σσατρίοις ἐν ἀρούραις. 

1517. καὶ διασώζειν. ὕυ1ρὸ καὶ σώζειν, 

Ρτοῆϊραίο πιείτο. γ|46 ποῖ, δὰ ἴἉ,γ5. 
408. Μίεμάαοβι βαιπῦ ἢ ἢος νϑιϑι σοσά. 

ΑΝ ᾿μπηιρτοβϑὶβ ποὴ Αἰ δγαπί Α. Β. Τὰ Ο.. 

φηρεῖν ἐμοὶ καὶ σώξειν. 
1592. πη τηϑιθΓ. γθοίθ βοτὶρίαμ ϑὅ- 

κον: ἴῃ Ο, ϑῶκον: ἴῃ Β. ϑόκον. γ᾽ 46 
αυῷ ἀ6 Πυ}15 ὩΟΙΝ ΠΪ8 βοτιρίατα Οὔ βοι- 
νᾶνὶ δὰ 2 βου} Ῥτγοπι. 280. εἱ δά Επι- 

γἷρ. Βαο. 348. οἱ ᾿Ἰητογριθίος δα Τιποϊδηὶ 
Φόνθι Τιᾶρ', ἴοπι, 11. ρΡ. 660. ϑάκηρια 
εδὲ δριιὰ ὅοόρῇ. (Εά. Οο]. 1380. 

φοιγὰρ τὸ σὸν ϑάκημα καὶ φοὺς σοὺς 

ϑρόνους 

κρατοῦσιν---- 
1526. Τη να]ρ'αΐδ [ν11}118 ν ΘΥΞἸ 6 1}}} 561}. 

Ρίατα π66 νοΪᾶ πιθέν! Π6 ὸ γΘβ ΡΠ δῇ: 
σοῖς τούτον φοῦτον μέλεσι. Νιιπχοῖοβ δὰ 

6 ι, ἤ ἀθπ) γδδίϊ], [ἢ ἀσοθι5 1115 

5816 ῃ} εϑί σοῖσι, 566 15 Ομ 558 ν ἤη8]6. 

ΒΘΑΊΘη5 ΨΘΓΒΊ5 ἰ Α. Οὐ. ΟἸὨ 55.185, ῥ(ολ- 

σ΄αῖσιν ΟΌ τη Θίτ απ ΒΟΥ 101 ἀΘ θα], 
1592. ΟἸεορπομΐδιι. ἰδ πα δ ρ6Γ6- 

δυϊηὰπι ἰαχανὶ οἴη σα βυρτγᾶ ν. 678. 
αδριορίον δὰπὶ ῃἶς ρυρπᾶγα 1υθ6ΐ ἴῃ 

ρΡαῖνο 500 8010, δριιὰ Βανι θᾶγοβ. 

Ῥεγηΐ ὁοά 015 [Ὁ] 1ὰπ|, ααοά 4υ]η4 88 

ὉΠ11π108 ἴα θ μι] 45 νΘΓΒῚΒ ΟΠ. ηΘθαΐ. 

ΤΕΛΟΣ 

ΤΩΝ ΒΑΤΡΑΧΩ͂Ν. 



ΤΟΝΏΌΊΙΝΙ: 

ἘΧΟΡΕΒΑΤ Ν. Β1|1538. 
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Υ εν, Ἢ αν ἐν ᾿ 
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τα αὐ εὐ 

εἰ: 

ἀαἀἐἌἔα ἐεατ ὦ 
τ αὐτὰ 
οι ἔἐὁἔοΕ αὖ Ἅυ 
αὐ ἐὐ ττ ἡ ἀεὶ ἔα τὰ 

τα εν ἰὦὦὁι{ὺὺπ πατεῖ 

ΚΕΕΕΕΕΕΕΕΕΝΝΥΙ 
ἘΠ 4 ἘΠῚ1| ΣΞΞ 

ἜΣ πε τὸς τ ἢ ' 
τα αὐ ἐν α ενεν 
ἐὐ γε 

»ρ᾿ τ 

πολ Σ 

ρυτο αι τινας δρι τνσττνα 
αὐ ἐγ ἐσ α τὰ 
τα τ τ εὐ (εὐ : 

᾿ αὐ ὐἋἀ{1} 
αὐ ἀαἄιοὁΠὲῚι 

Ἀπ σσς 

τἀ τἀ εα τὰ εὐ ἐλ τ ἀἘ{Ὸ| 
εὐ τα γ Ἂχ τ 
τἀ 11}: 

Στοσυτοτς “γι τἐἀὐ τ 
ἐλ ὅἔὦο[ὁὁὦοὁυ)νι 

τ ἀὦἔοιοΕιὺ αν 
αἀἐ[ὁ[ΠΡ 
“ἀἐἔἐοὦεΕὔυ ἀ ὐτγου 

ἀποτα στ σον τὸ ἀααἢ 
αὐ ἐν 

αὐ τ τ ἐἔἐοέ  ὐἀ ἐκ 
αὐ ἕἐ[ὁὐ ἀὦἐ [οι  ἐἰ 

ΜΠ ΠΦΠΠΟΡΓ ΙΓ Π{Π{ῚῚῚῚ 
ἀ Ἄ«ἔὦὐἰτα (ἢ 

πα τὰ κε 
αἰ 

αὐ ὐὐ τἀ ἀτα ἐττα ει τι 
τὰ τες ἐγγε τα ἐὐτι, 

ΐ 
᾿ 

ἩΉΤΗ 
ἫΡ 

τἀ (ἐξ αα ὅτ 
ἘΦ ΠΤ ΕΛ. ΕῚ τι 

εὐ {ἰ  ἘΕῚ Ἐ ἘΕ1 ωἰ 
5. τε ἐσ εὐ ει το 

ἀταῖι με 11 {1Ὶ{|6 Ὸ ὠῚἀῚ ΕἸ ΤΕ Ὑ Σ6101Τ 
εὐ α ἐεἀ ἀξ Ἔα Ἐἀὰ ἐ{ππι Ἐμὲ τὶ 

; , ̓ 
Ἶ ; φ ΄ Π 77 
77}: Π Μη ΠΗ 

ἀυσς νοις ΩΝ Ἀκόμα ὌΝ ον 

ΠῚ 

, 
“ὦοὁΕυόύ ἡ ἐἔὁἔΠρ εὐ ἷ ᾿ ἐπι 
ΠΣ ἐπα ἀα {ΠῚ ΠΕ ΓΕ ΕΔ ὙΤΤΕΤΤΑΙ 

Ὴν ει ὲ ' 
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